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Líšeňské hody ve znamení rekordů
Jestliûe by na tradiËnÌ hody v LÌöni dorazili komisa¯i z Guinessovy knihy rekord˘, urËitÏ by si

do sv˝ch not˝sk˘ zapsali nÏjakou pozn·mku. O svÏtov˝ rekord by se sice nejednalo, ale v lÌöeÚskÈ
kronice by mÏl ËestnÈ mÌsto.

Bezpochyby nejvÏtöÌm rekordem totiû byly teploty, kterÈ o prvnÌm z·¯ijovÈm vÌkendu poko¯ily
t¯icetistupÚovou hranici. DalöÌm ˙ctyhodn˝m poËinem pak byly hodovÈ kol·Ëky, jichû se napeklo
bezm·la dva tisÌce. V neposlednÌ ¯adÏ takÈ stojÌ za zmÌnku i n·vötÏvnost p¯i hodovÈ z·bavÏ
v lÌöeÚskÈm DÏlÚ·ku, kter˝ aû do nedÏlnÌho r·na praskal ve övech, jak by se dal popsat zaplnÏn˝ s·l
kulturnÌho st·nku.

Velk˝ den
Ale pÏknÏ od za-

Ë·tku. AdÈla Vold¯i-
chov· si sice nat·hla
budÌk tak, aby jÌ v so-
botu 3. z·¯Ì vzbudil uû
o öestÈ r·no, jeho zvo-
nÏnÌ vöak neslyöela.
Ze sp·nku ji probudi-
la intuice. Jednadva-
cetilet· ûena nemohla
dospat kv˘li tomu, ûe
se ten den stala prvnÌ
st·rkou lÌöeÚsk˝ch
hod˘. Se vst·v·nÌm
nemÏl problÈm ani je-
jÌ protÏjöek, prvnÌ st·rek Luboö Schr·mek. TÌha zodpovÏdnosti, kterou mÏli oba p¯ed sebou, je totiû
v pe¯in·ch snÌt a lenoöit nenechala.

ÑAni jsem nesnÌdala, jakÈ jsem mÏla nervy,ì ¯Ìk· s ˙smÏvem Vold¯ichov·, kdyû se ve vzpo-
mÌnk·ch vracÌ na sv˘j velk˝ den. Uû v sedm r·no musela b˝t na zaplÈt·nÌ ö·tku, coû trv· zhruba
p˘lhodinu. Od chvÌle, kdy m· ö·tek na hlavÏ, jej aû do konce hod˘ nesmÌ sundat. ÑJakmile jsem
mÏla ö·tek, ozdobila jsem rozmar˝nou klobouk svÈmu st·rkovi, ozdobila jsem hodovÈ pr·vo a kruö-
p·nek. No a pak se uklÌzelo a rozv·ûely se kol·Ëky,ì popisuje prvnÌ st·rka pernou sobotu.

Kol·Ëk˘ se napeklo jako na malou svatbu. Z deseti kilogram˘ tÏsta se uöoulelo tÈmÏ¯ dva tisÌce
sladk˝ch kousk˘ peËiva. Sama by to Vold¯ichov· pochopitelnÏ jen tÏûko zvl·dla. ÑProto pom·hala

maminka, tetiny a kdo mÏl zrovna volnÈ ruce,ì
p¯ibliûuje st·rka peËenÌ hodov˝ch kol·Ëk˘,
kterÈ pr˝ rodina pekla ve t¯ech horkovzduö-
n˝ch troub·ch souËasnÏ. To proto, aby byly co
nejËerstvÏjöÌ a jejich v˘nÏ se roznesla tÈmÏ¯
po celÈ LÌöni.

PrvnÌ st·rek pÈct nemusel. K jeho povin-
nostem zase pat¯ilo zajistit dostatek vÌna. BÌlÈ-
ho, ËervenÈho i r˘ûovÈho. P¯edtÌm ale asisto-
val u stavby m·jky. Tu st·rci vztyËili na n·-
mÏstÌ Karla IV. v sobotu brzy r·no. Moûn·
i kv˘li strachu z ÑteroristickÈì skupiny, kter·
vznikla na soci·lnÌ sÌti Facebook. Jmenuje se
Ka Ceci a k jejÌm ˙kol˘m pat¯Ì monitorovat
veökerÈ hody v BrnÏ a okolÌ. A p¯edevöÌm pak
ohlÌd·nÌ symbolu hod˘, na kter˝ si brousÌ zu-
by. P¯esnÏji ¯eËeno zuby pil. I k·cenÌ m·jÌ je
totiû tradicÌ, coû potvrdila nap¯Ìklad etnoloûka
Irena OchrymËukov· z Muzea BrnÏnska. Po-
dle nÌ se lidÈ ze sousednÌch obcÌ odprad·vna
mezi sebou ök·dlili tÌm, kter· vesnick· chasa
m·jku ohlÌd· a komu z p¯espolnÌch se ji na-
opak poda¯Ì sk·cet k zemi.

LÌöÚ·k˘m se i p¯es moûnou hrozbu Ñtero-
ristickÈho ˙tokuì v podobÏ seker a nabrou-
öen˝ch pil poda¯ilo symbol hod˘ ohlÌdat. Stej-
nÏ tak i tradiËnÌ p¯ed·nÌ hodovÈho pr·va sta-
rostou B¯etislavem ätefanem, kter˝ hody bez
okolk˘ povolil. ÑSt·rci, chaso krojovan·, LÌ-
öeÚ je jak malovan·,ì veröuje starosta a hned
potÈ se u kostela sv. JiljÌ rozeznÏly zvony
a prvnÌ tÛny skladby VÏnovan· z n·stroj˘
dechovÈ skupiny. Starostovi takÈ pat¯il prvnÌ
tanec, do kola öla i jeho ûena Gabriela.

(pokraËov·nÌ na str. 2)



Líšeň má dvě nová hřiště
Novou radost pro dÏti ve vÏku od 4 do 12 let p¯edstavuje vybudova-

nÈ lanovÈ centrum mezi ulicemi Synkovou a Zikovou. LanovÈ centrum
o ploöe asi 60 m2 tvo¯Ì  pÏtimetrov˝ stoû·r, kter˝ s dalöÌmi sloupy spo-
juje sÌù. V okolÌ celÈ prolÈzaËky je potom mÏkËen· dopadov· plocha.

R·d bych pozval vöechny dÏti i s rodiËi, aby novou atrakci p¯iöli
vyzkouöet. VÏ¯Ìm, ûe neû si dÏti celou sestavu prolezou a dohrajÌ soutÏû
o to, kdo bude prvnÌ naho¯e, budou mÌt i maminky dost Ëasu na p¯Ìjem-
nÈ popovÌd·nÌ.

DalöÌm nov˝m prostorem pro sportovnÌ vyûitÌ dÏtÌ (i dospÏl˝ch) je
vÌce˙ËelovÈ h¯iötÏ p¯i ulici KosÌkovÏ. Z p˘vodnÌho betonovÈho pl·cku,
kter˝ jiû dlouho neslouûil svÈmu ˙Ëelu, vzniklo plnohodnotnÈ sporto-
viötÏ. Instalovali jsme zde novÈ oplocenÌ, branky, koöe na basket.
P¯ijmÏte, prosÌm, pozv·nÌ i sem a p¯eji chlapc˘m a dÏvËat˘m mnoho
sportovnÌch z·ûitk˘.

Jozef Sedl·Ëek, II. mÌstostarosta M»
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MilÈ LÌöenskÈ noviny,
hody, na kterÈ jste n·s v minulÈm ËÌsle pozvaly, se opravdu vyda¯ily

a tak V·m posÌl·m moji vzpomÌnku na nÏ.

Po Líšni stojí máječky zelené
od jedné ke druhé veselá cesta.
Muziko hraj a chasa ať výská,
hody jsou v Líšni veselé.

Na tváři úsměv a pohodu v duši
dneska je věru krásný den.
Však když ti šohaj nabídne vínko
tak mračil by se blázen jen.

V podzimním slunci zahořé červení
kordulky chlapců jak vlčí mák.
Děvčatům za ňadry rozmarýn zavoní
do rána bude nám muzika hrát.

S pozdravem M. Sobolov·

Zprávy z Radnice

Hlasovacím zařízením
ku větší otevřenosti občanům

ÑNaöÌm cÌlem je otev¯enost a dialog s obËany,ì ¯Ìk· starosta M»
Brno-LÌöeÚ B¯etislav ätefan na vysvÏtlenou, proË rada mÏstskÈ Ë·sti bÏ-
hem svÈho poslednÌho zased·nÌ schv·lila z·mÏr nakoupit bezdr·tovÈ hla-
sovacÌ za¯ÌzenÌ pro sv· zased·nÌ.

Nejen, ûe hlasovacÌ za¯ÌzenÌ urychlÌ a usnadnÌ kaûdÈ zased·nÌ, ale p¯e-
devöÌm dÌky nÏmu bude po kaûdÈm hlasov·nÌ ihned jasnÈ, jak kter˝ zastu-
pitel v jednotliv˝ch bodech hlasoval. A to nejen samotn˝m zastupitel˘m ale
i obyvatel˘m LÌönÏ.

ÑObËanÈ LÌönÏ budou vÏdÏt, jak ,jejichë zastupitel hlasoval a jak˝m
zp˘sobem h·jÌ z·jmy obËan˘ a obce jako celku. V˝sledky hlasov·nÌ budou
totiû zve¯ejÚov·ny na internetov˝ch str·nk·ch, kde bude ke kaûdÈmu bodu
jedn·nÌ tabulka s ˙daji,ì vysvÏtluje starosta LÌönÏ. Na dodavatele hlasova-
cÌho za¯ÌzenÌ je v souËasnÈ dobÏ vyhl·öena ve¯ejn· soutÏû, o p¯ibliûnÈ ce-
novÈ relaci m· ale starosta jasno uû teÔ: ÑP¯edpokl·d·me cenu v rozmezÌ 50
aû 90 tisÌc korun. Tato suma se m˘ûe zd·t vysok·, nicmÈnÏ je t¯eba si uvÏ-
domit, ûe je to zhruba 1700 aû 3100 KË na zastupitele a za¯ÌzenÌ bude slou-
ûit dlouhodobÏ.ì Od samotnÈho po¯ÌzenÌ do konce roku pak Ëek· zastupi-
tele zkuöebnÌ provoz, aby vychytali p¯ÌpadnÈ nedostatky. Od novÈho roku
uû bude hlasovacÌ za¯ÌzenÌ samoz¯ejmou souË·stÌ jedn·nÌ kaûdÈho zastupi-
telstva.

Podobn˝ systÈm jiû pouûÌv· nap¯Ìklad mÏstsk· Ë·st Brno-Tu¯any, jejÌû
mÌstostarosta Michal Kr·tk˝ neöet¯Ì slovy chv·ly: ÑHlasovacÌ za¯ÌzenÌ n·m
zabezpeËuje, ûe hlasov·nÌ je pokaûdÈ adresnÈ. D· se vytisknout, kdo jak
o Ëem hlasoval. Urychluje takÈ zased·nÌ zastupitelstva, protoûe nedoch·zÌ
k p¯epoËÌt·v·nÌ.ì Tu¯anötÌ zastupitelÈ vöak tolik nemyslÌ na obËany a v˝-
sledky hlasov·nÌ si nech·vajÌ sami pro sebe. O zmÏnÏ zatÌm neuvaûujÌ.
Naopak v LÌöni je zavedenÌ hlasovacÌho za¯ÌzenÌ jen jednÌm z krok˘ k vÏtöÌ
otev¯enosti v˘Ëi obyvatel˘m. DalöÌm bude zve¯ejÚov·nÌ video z·znam˘
z jedn·nÌ zastupitelstva. Ty budou p¯ÌstupnÈ na webov˝ch str·nk·ch LÌönÏ,
kterÈ Ëek· v nejbliûöÌ dobÏ modernizace umoûÚujÌcÌ dost·t zvyöujÌcÌm se
n·rok˘m na jejich funkce. Lenka Mareöov·

Postupná přeměna MŠ Šimáčkova
Mate¯sk· ökola Sedmikr·ska na äim·ËkovÏ ulici proch·zÌ v roce 2011

¯adou velmi pot¯ebn˝ch ˙prav. äkolku tr·pilo poslednÌ roky hned nÏkolik
velk˝ch problÈm˘. Star· okna, kter· uû v˘bec netÏsnila a zbyteËnÏ se plati-
ly vysokÈ ˙Ëty za teplo. DÏrav· st¯echa, kterou zatÈk· do prostoru, kde dÏti
po obÏdÏ spÌ. Asi dest let star· v˝malba vnit¯nÌch mÌstnostÌ, kter· prostor
pro dÏti urËitÏ nijak nekultivuje a star· zrezivÏl· vstupnÌ ocelov· vrata, kte-
r· uû ani nejsou moc funkËnÌ.

BÏhem letnÌch pr·zdnin se provedla celkov· v˝mÏna vöech oken a dve-
¯Ì, vËetnÏ prostor˘ ordinacÌ lÈka¯˘. Provedla se v˝malba vnit¯nÌch prostor
a v nejbliûöÌch dnech se zaËne s gener·lnÌ opravou st¯echy. Z·roveÚ objekt
dostane nov· vstupnÌ ocelov· vrata z äim·Ëkovy ulice.

CelkovÈ investiËnÌ n·klady jsou ve v˝öi 1 300 000,ñ KË a z toho
300 000,ñ KË ËinÌ dotace od Magistr·tu mÏsta Brna.

Jozef Sedl·Ëek, mÌstostarosta M»

A i kdyû se v pozdnÌm odpoledni drûely teploty na t¯icÌtce, zatoËit se öli
i jinÌ.

Ti, kdo tanec nestihli pod öir˝m nebem, p¯iöli veËer hodovat na lÌöeÚ-
sk˝ DÏlÚ·k. O z·bavu se tam starala dechov· hudba BluËiÚ·ci s cimb·lovou
muzikou LÌöÚ·ci a mezi hodovnÌky nebylo ËlovÏka, kter˝ by si alespoÚ jed-
nou neöel na taneËnÌ parket skoËit. KaûdÈho p¯ÌchozÌho navÌc vÌt· skleniË-
kou dobrÈho moku z vinnÈ rÈvy prvnÌ dvojice st·rk˘, Vold¯ichov· se
Schr·mkem. ÑP¯ivÌtat hosty je naöe privilegium. TakÈ se musÌme starat, aby
mÏla muzika co jÌst a pÌt,ì vysvÏtluje prvnÌ st·rek LÌöeÚsk˝m novin·m.

Co bude za rok?
P¯estoûe letoönÌ lÌöeÚskÈ hody jsou uû minulostÌ, starosta B¯etislav äte-

fan uû pl·nuje hody p¯ÌötÌ. Ty by mohly dost·t urËit˝ch zmÏn. AlespoÚ co se
t˝Ëe doprovodn˝ch akcÌ.

ÑV roce 2012 by o hodech nemÏl chybÏt jarmark, kde by si lidÈ mohli
koupit hodovÈ kol·Ëky, v˝robky z ruËnÌch dÌlech a dalöÌ zboûÌ,ì pl·nuje
ätefan s tÌm, ûe by mohlo p¯ib˝t nap¯Ìklad takÈ vÌce st·nk˘ s obËerstvenÌm
nebo by se akce mohly rozr˘st na dalöÌ mÌsta. Kup¯Ìkladu k z·meËku Bel-
credi Ëi na n·mÏstÌ Karla IV., kde by se konal uû zmÌnÏn˝ jarmark.

Pavel Mokr˝
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ObyvatelÈ naöeho mÏsteËka se r·di z˙ËastÚovali poutÌ. LÌöeÚsk· procesÌ putovala
kaûdoroËnÏ do Tu¯an k PannÏ Marii v trnÌ ñ na sv·tek sv. Flori·na si tam vyproöovali
ochranu od ohnÏ. DalöÌ cesty poutnÌk˘ vedly do K¯tin, na Vranov, p¯ÌleûitostnÏ
do éaroöic, na Velehrad i Host˝n, ale vpravdÏ ûivotnÌ ud·lostÌ byla pouù do »enstochovÈ,
Vambe¯ic a ÑMarijacÈlì. Prameny se dokonce zmiÚujÌ o LÌöÚaËce, kter· na konci 19. sto-
letÌ podnikla pouù do SvatÈ zemÏ!

Z tÏch vöech z˘stala (jedinou skuteËnÏ ûivou) pouù k PannÏ Marii BolestnÈ do Sloupu
v MoravskÈm krasu. Kon· se od roku 1831, kdy v LÌöni ¯·dila cholera, pÌöe ve sv˝ch
pozn·mk·ch n·m dob¯e zn·m˝ Cyril MaöÌËek. Bystr˝ poËt·¯ si rychle uvÏdomil, ûe letos
ñ t¯etÌ ¯Ìjnovou sobotu ñ poputujÌ LÌöÚ·ci do Sloupu po stoosmdes·tÈ. A to je p¯ece uû
˙ctyhodnÈ v˝roËÌ! Ne, nebojte se, nebudeme na tomto mÌstÏ popisovat pr˘bÏh pouti v 19.
stoletÌ, to uû mimochodem za n·s uËinil jiû zmÌnÏn˝ Cyril MaöÌËek v monografii LÌöeÚ,
a kdo z v·s se do nÌ p¯i nedÏlnÌ k·vÏ zaËte, zcela jistÏ nebude litovat. ZajÌmav˝m tÈmatem
by tÈû byly promÏny sloupskÈ pouti ve 20. stoletÌ, ale i to si ponech·me na jindy.

VÏnujme se dnes tomu hnacÌmu motoru, kter˝ n·s letos v sobotu 15. ¯Ìjna vyûene
po stoosmdes·tÈ brzy r·no z postelÌ, abychom podnikli stejnÏ jako naöi p¯edkovÈ za sebe
i za svÈ blÌzkÈ ÑslibnÛ pÛù do SlÛpaì. TÏchto t¯iat¯icet kilometr˘ (nebo vÌc, nebo mÈnÏ ñ
z·leûÌ, kudy jdete) s poetick˝mi zast·vkami je z·ûitkem, na kter˝ se tÏöÌme dlouho
dop¯edu.

Dejme tedy slovo sloupskÈmu farnÌmu protokolu: sloupsk˝ kaplan Jan Nepomuk
Soukop pÌöe, ûe kdyû se ve dvac·t˝ch letech 18. stoletÌ opravoval brnÏnsk˝ minoritsk˝
kl·öter, byla v k¯ÌûovÈ chodbÏ provizornÏ uloûena socha BolestnÈ Panny Marie. Majitel
r·jeckÈho panstvÌ hrabÏ Karel LudvÌk z Rogendorfu si sochu od minorit˘ vyû·dal a v ro-
ce 1728 ji p¯evezl do nev˝znamnÈ vesniËky Sloup v MoravskÈm krasu. Protoûe v obci

nebylo û·dnÈ d˘stojnÈ mÌsto, sochu z topolovÈho d¯eva ulo-
ûili ve sv·teËnÌ svÏtnici mlyn·¯e Vav¯ince Severy, jehoû dcera
Rosalie trpÏla ÑpadoucÌ nemocÌì. M˘ûeme dnes pouze dovo-
zovat, jak siln˝ impulz k modlitbÏ Rosalie dostala... A prvnÌ
sloupsk˝ z·zrak byl na svÏtÏ! DÌvka byla z nemoci uzdravena
a zpr·vy se rychle öÌ¯ily do okolÌ. Ze svÏtnice sloupskÈho
ml˝na na potoce Luha se stala provizornÌ kaple, v roce 1730
vznikla kaple d¯evÏn·, avöak p¯Ìlivu mnoûstvÌ poutnÌk˘
nestaËila. Z·mÏr Karla LudvÌka z Rogendorfu postavit
ve Sloupu poutnÌ chr·m naplnila po jeho smrti manûelka Ka-
rolina, kter· se stala jedinou don·torkou stavby (za zmÌnku
stojÌ i fakt, ûe poddanÌ veökerÈ pr·ce na stavbÏ nevykon·vali
v r·mci robotnÌ povinnosti, ale byly jim ¯·dnÏ zaplaceny!),
architektem nebyl nikdo menöÌ neû vÌdeÚsk˝ Isidor Marcello
Canevala. P˘dorys stavby p¯ipomÌn· obrysy tÏla ûelvy ñ v ba-
roku obvykl˝ symbol pevnÈ mari·nskÈ ochrany. SvatynÏ byla
dokonËena roku 1754 a v kryptÏ pod chr·mem naöla Karolina
z Rogendorfu mÌsto svÈho poslednÌho odpoËinku. Hroby je-
jÌch potomk˘ ñ rodu Salm˘ najdeme na ÑpanskÈ Ë·stiì sloup-
skÈho h¯bitova, jejÌû prostota s pozoruhodn˝mi n·hrobky
ze salmovsk˝ch ûelez·ren v Blansku ost¯e kontrastuje s ostat-
nÌmi vzornÏ upraven˝mi hroby.

Zraky z·stup˘ poutnÌk˘ se skl·nÏjÌ p¯ed hlavnÌm olt·¯em
z tÏöetickÈho mramoru, nad jehoû svatost·nkem ñ dÌlem n·m
dob¯e zn·mÈho Ond¯eje Schweigela ñ tr˘nÌ uctÌvan· Bolestn·
Panna Maria s mrtv˝m JeûÌöem na klÌnÏ. Kdyû si odmyslÌme
baroknÌ pl·öù a ostatnÌ dobovÈ doplÚky, objevÌ se n·m p¯ed
oËima pozdnÏ gotick· plastika piety. K tÈ se v z·vÏru boho-
sluûby poutnÌci modlili kromÏ jinÈho i za vöechny, kte¯Ì
n·sledujÌcÌho roku zem¯ou (dodnes mi znÌ v hlavÏ slova
sloupskÈho far·¯e Frantiöka Koz·ra: ÑNo a kdybysme do ro-
ka um¯eli, taky se nic nestane. Sejdeme se u Panny Marie
v nebi!ì)

Ze srdce r·d v·s tedy zvu letoönÌho 15. ¯Ìjna k putov·nÌ
barevnou p¯Ìrodou z LÌönÏ p¯es Ochoz, K¯tiny, Jedovnice,
Ostrov u Macochy (lesem Ëi po silnici, nebo t¯eba jinou tra-
sou) aû do Sloupu v MoravskÈm krasu. P¯eji v·m vöem kr·s-
nou stoosmdes·tou pouù, milÌ LÌöÚ·ci!

Josef Tr·vnÌËek

Líšeňská pouť do Sloupu v Moravském krasu



� TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘ vöech znaËek
i v bytÏ, mont·ûe vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘, mÏ¯enÌ a mont·û
DVB-T (digit·l). R. Hanzl, JateËnÌ 47, LÌöeÚ. Tel. 606 511 506.

� www.mredakce.cz ñ redakËnÌ pr·ce, korektury, douËov·nÌ Ëeöti-
ny, Czech for foreigners ñ star· LÌöeÚ.

� Pro manûele s malou dcerkou hled·me 3+1 v hezkÈm prost¯edÌ. Tel.: 725 789 176.

� V˝kup byt˘ i zadluûen˝ch, pr·vnÌ pomoc zdarma. Tel.: 606 606 087.

� Investor hled· ke koupi byty 1+kk aû 2+kk v LÌöni nebo Vinohradech.
Financov·nÌ hotovost. Tel.: 733 396 404, mail: ankalis@seznam.cz.

� Doktorka koupÌ byt v hotovosti, i zadluûen .̋ Tel.: 720 551 215.

� INSTALAT…RSK… A TOPEN¡ÿSK… PR¡CE. Tel. 737 866 728.
E-mail: lw.montaz@gmail.com.

� KOMPLETNÕ REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTOV›CH
JADER, OBKLADA»SK… A INSTALAT…RSK… PR¡CE.
Pohanka spol.  s r. o., Brno. Tel. 731 506 652, 731 506 653.

� Kov·¯stvÌ, z·meËnictvÌ L. JANKŸ zhotovuje br·ny, m Ì̄ûe, ploty
a z·bradlÌ. P¯edzahr·dkovÈ ploty vË. podezdÌvek. Tel. 607 915 170.

� MALBY 14 KË/cm2, n·tÏry dve Ì̄ 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!

� www.photokids.cz ñ Fotografov·nÌ miminek, dÏtÌ a rodinn˝ch
portrÈt˘, m: 737 682 839, e: photokids@volny.cz, Brno-Vinohrady.

� VymÏnÌm OB 5+1 na kraji Vinohrad za 3+1 i v LÌöÚi. T. 728 845 722.

� KOMINICK… PR¡CE, VLOéKOV¡NÕ KOMÕNŸ ñ kominÌk pro
Starou LÌöeÚ. M. HalamÌËek ñ ViniËnÌ 50. tel./fax: 530 311 437,
mobil: 722 941 515, halamicekmichal@seznam.cz.

� MLAD¡ RODINA KOUPÕ ZAHR¡DKU V LÕäNI. Tel.: 773 255 435,
e-mail: martinvasek@yahoo.com.

� ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, LCD monitor˘, videÌ,
Hi-Fi vÏûÌ, CD a DVD p¯ehr·vaË˘... Kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

� RYCHL¡ PŸJ»KA 5ñ10 000 KË bez poplatku p¯edem, bez vol·nÌ
na drah· ËÌsla. Informace na tel. 608 282 608. Brno a Brno-venkov.

� MALÕÿSK… PR¡CE ñ mobil: 604 142 037, tel.: 515 545 205.

� PEDIK⁄RA, lakov·nÌ, P-shine, z·bal a mas·û l˝tek. KOSMETICK…
⁄PRAVY: formov·nÌ oboËÌ, barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi,
St. LÌöeÚ. PARKOV¡NÕ U VCHODU (za kostelem). Objedn·vky:
Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.

� MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.

� Rodil· NÏmka, 10 let praxe v ËeskÈm ökolstvÌ (p¯edtÌm 23 let
v SRN), nabÌzÌ douËov·nÌ, p¯Ìpravu na p¯ijÌmacÌ zkouöky, kon-
verzaci atd. v nÏmËinÏ. 120 KË/hod. Tel. 530 341 612.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000 

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz Držitel certifikátu ISO 9001

Ilustra ní foto

SIMPLY CLEVER

Zimní servisní prohlídka od 17.10. do 30.11. 2011 pro Váš v z ŠKODA 
Užijte si p íjemnou zimu za volantem díky naší profesionální pé i. Navštivte s Vaším vozem zna ky ŠKODA zimní servisní prohlídku a budete mít jistotu,
že se na n j m žete v náro ném zimním provozu spolehnout. V p ípad  nalezení závady Vám pak nabídneme opravu za skute n  výhodné ceny.

Zaost eno na zimní pé i

Sv·novskÈho

KosÌkova

Klajdovsk·

Puch˝¯ova

N
ovo

lÌöeÚsk·

bus Ë. 56

Albert

prodej
zde

BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ
Z VYSOČINY

OVOCE, ZELENINA – Líšeň, konečná autobusu č. 56, ulice Svánovského
(naproti supermarketu Albert), Po–Pá 9–18.30, So 8–12 hod.

druh: IMPALA, DALI, MARABEL – velmi kvalitní žlutomasé brambory,
ROSARA – červené brambory

v prodeji také: cibule na uskladnění, zelí na krouhání –
prvotřídní kvalita, skvělá cena, množstevní slevy

Dovoz zdarma!!!
Informace a objednávky: 605 258 897, 605 547 360

� Studio KOPRETINA, Kotlanova 3a ñ cviËenÌ a pÈËe o tÏlo ñ
nÌzkÈ ceny, web: studiokopretina.tym.cz, tel. 608 238 805.

� BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, noûe, soöky, paroûÌ, hodiny, mikroskopy, sklo,
l·hve na propan butan, ho¯·ky, benzinovÈ pile, aku n·¯adÌ, topidla,
mosaz. vÏci TV, DVD a jinÈ vÏci. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel.: 603 453 450.

� R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.

� V›UKA HRY NA KLAVÕR. Tel.: 777 237 190 (pÌ. MaröÌkov·).

� UËitelka na MD nabÌzÌ douËov·nÌ p¯edmÏt˘ z I. a II. st. Zä. Tel.: 777 237 190.

� KoupÌme stavebnÌ pozemek, nejlÈpe proluku ve st·vajÌcÌ z·stav-
bÏ v LÌöni do 1,5 mil. KË. Rodina s dÏtmi z LÌönÏ. Tel. 777 220 406.

Instruktorka Radka V·s zve na pravidelnÈ lekce ZUMBY
v pondÏlÌ 20 h na Zä KamenaËky, ˙ter˝ 19 h
v KC Kotlanka a p·tek 16.30 h na Zä Gajdoöova.

Chcete-li prot·hnout a posÌlit svÈ tÏlo, p¯ijÔte na hodinu
POWERJOGY v ˙ter˝ 17 h v KC Kotlanka nebo do solnÈ jeskynÏ SantÈ

na HolzovÏ 21 vûdy st¯eda a nedÏle v 18 a 19 h.
VÌce na e-mailu: info@cvicenisradkou.cz nebo na tel. 736 414 850.
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LÉKÁRNA 
MASAROVA DROGERIE 

ELKUPNUTRILON 239 Kč
OMEGA 3 na snížení 
cholesterolu 199 Kč

PAMPERS z 389,90Kč na 339,90 Kč
PERSIL 6 kg z 339,90Kč na 279,90 Kč

VÝZVA A DOBRÁ ZPRÁVA pro paní, jež si 3. 9. 2011 
v LCOS, kde se konala PESTRÁ SOBOTA S TESCO-
MOU, nevyzvedla 1. cenu z tomboly. Cena na ni čeká 
v  prodejně DOMÁCÍCH POTŘEB a ŽELEZÁŘSTVÍ. 
Těšíme se na Vás :)

U FIDELA
PRO NÁS
PŘIPRAVUJÍ

LÍŠEŇSKÉ 
CENTRUM 
OBCHODU 
A SLUŽEB

Masarova 7 a 9 
Brno-Líšeň
628 00
www.lcos.cz

Vážení p átelé Líšn , 
LCOS zaznamenalo v průběhu celého léta 
i začátkem školního roku, kdy se vrací rutinní 
běh života, vysokou návštěvnost. I díky tomu 
dojde u nově otevřených Domácích potřeb 
a železářství ke zvětšení o celé nynější pro-
story herny, která tímto ukončí provoz k 31. 
10. 2011. Domácí potřeby tak budou dvoj-

násobně větší a rozšířeny o řadu produktů 
a služeb, jež potřebujeme ke každodennímu 
životu. Vaše centrum tím dosahuje dalšího 
cíle, kdy budou provozovny sloužit přede-
vším k pohodlnému a příjemnému nakupo-
vání ve specializovaných prodejnách a pro-
vozech.

Všichni provozovatelé děkují za zájem nás 
obyvatel nakupovat tam, kde jsme doma.
Přichází podzimní čas, pojďme jej příjemně 
trávit ve svém centru. Prodejny pro nás při-
pravily, jako každý měsíc, příjemné cenové 
nabídky, akce a nové služby.  

BROUŠENÍ NOŽŮ, NŮŽEK, BŘITŮ 
NA PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTROJI – 
cena kdekoliv jinde 40 Kč/ks, u nás 10Kč/ks  
a pro naše zákazníky ZDARMA 

SPOJOVACÍ MATERIÁL – 
lepidla, silikony, tmely, metrické šrouby, 
hřebíky apod.

ZÁŘIVKY A ŽÁROVKY - klasické, refl ektorové 
do  lednic i odsavačů.
Syntetické BARVY i ve spreji, na radiátory, 
LAKY na dřevo, ředidla, LÍH, aceton.
Kompletní sortiment SÁČKŮ DO VYSAVAČŮ
všech běžných značek.

Domácí potřeby, lékárna a drogerie akceptují platební karty.

Rotační mop
EASY MOTIO SET 
699,90 KČ

 Skládací sušák na prádlo 
 VIVA DRY MULTIFLEX
 799,90 KČ

KOMPLETNÍ SORTIMENT 
VÝROBKŮ ZA 
NEJLEPŠÍ CENY

ZÁVÁDĚCÍ CENY PO 
CELÝ ŘÍJEN A NOVINKY 
ZA AKČNÍ CENY

KVALITNÍ 
ŠVÝCARSKÉ NOŽE  
ZA ZAVÁDĚCÍ CENY 

OD 69 Kč

SLOVINSKÝ VÝROBCE 
ŠPIČKOVÝCH
VAKUOVÝCH DÓZ 
– obsah 0,5–4,5 l
CENY OD 199 KČ

KRÁJEČŮ NA POTRAVINY 

KERAMICKÝCH MLÝNKŮ NA KOŘENÍ – 
unikátní mlýnek s vyměnitelnými zásobníky 
na různá koření

plní sliby a neustále navyšují sortiment zbo-
ží pro naše domácnosti tak, abychom šetřili 
čas a peníze. Najdeme zde tradiční české 
výrobky, ale také světové produkty z dílen 
značek jako jsou např. VILEDA, TESCOMA, 
STATUSA, VICTORINOX apod.

AKCE ŘÍJNA 2011
Za každou utracenou 100 Kč dostanete 
zpět 10 Kč na nákup papírnického zboží.
Nestihli jste nakoupit školní potřeby?
Další důvod proč nakupovat u nás :)

HESLO TÝMU PRODEJNY: 

To co nemá konkurence, 
 máme my. 

To co nemáme my, 
 nemá nikdo. 

To co nemá nikdo, 
 seženeme. 

Jsme v tom více než úspěšní. 
Jsme tu pro vás.

 8. 10. - PODZIMNÍ GRILOVÁNÍ 
 15. 10. - ROZLOUČENÍ S GRILOVÁNÍM

 PRO ROK 2011 ROŽNĚNÍM KÝTY 
  „TÝDEN ITALSKÉ KUCHYNĚ“ – 

přijďte okusit kulinářské umění šéfkucha-
ře ze Sicílie. 
Více informací o přesném termínu konání 
akce na www.ufi dela.cz

ITALSKÝ DEZERT 
U FIDELA ZA 1KČ
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU 
ZÍSKÁTE K JEDNOMU ITALSKÉMU MENU 
DEZERT ZA 1KČ*.
*platí pro prvních 50 zákazníků za den 
po dobu konání akce „TÝDEN ITALSKÉ 
KUCHYNĚ“. Děkujeme za pochopení.

TVOŘTE S NÁMI SVÉ CENTRUM – pište nápady, připomínky a dotazy na www.lcos.cz do NAPIŠTE NÁM. Děkujeme.

NOVÉ ZBOŽÍ 
A SLUŽBY
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Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Stalo se
Exprese (ûivota?)
aneb ZajÌmav· v˝stava v Minigalerii
Salesko...

VzpomÌn·te takÈ na onen tajemn ,̋ mys-
teriÛznÌ aû dÏsiv˝ pocit vnÌm·nÌ svÏta, kter˝
jsme jako dÏti kaûdodennÏ proûÌvali? DÏsi-
lo v·s pomyölenÌ, jestli n·hodou z ˙zkÈho
odpadu ve vanÏ nevyplavou krokod˝li, Ëi
zda malebnÈ struktury d¯eva na sk¯Ìni po
zhasnutÌ neobûivnou v podobÏ dÏsiv˝ch
a tajemn˝ch tvor˘? MyslÌte si, ûe uû nenÌ
moûnÈ jednoduöe smazat rozdÌl mezi fanta-
ziÌ a realitou?

SlavnostnÌ zah·jenÌ vernis·ûe umÏlky-
nÏ Veroniky BÌlkovÈ v Salesku dne 1. z·¯Ì
jistÏ kaûdÈho p¯esvÏdËilo, ûe zmÌnÏn˝ n·-
vrat moûn˝ je, navÌc v podobÏ, kter· n·v-
ötÏvnÌk˘m moûn· opÏt vr·tÌ stavy ˙divu
a nejistoty p¯i obyËejnÈ proch·zce lesem.
PrvnÌ tÈma vernis·ûe se totiû zaobÌr· stromy
ñ jejich tvary, barevnostÌ a ûivostÌ, kompo-
ziËnÌm celkem i detaily, kter˝mi ze zd·nlivÏ
vöednÌch, zn·m˝ch a obyËejn˝ch kmen˘
a vÏtvÌ vytv·¯Ì tajemnÏ pokroucenÈ tvary
plnÈ tÌûivÈ, mystickÈ, aû ûivoËiönÈ atmo-
sfÈry.

Druh·, nemÈnÏ zajÌmav· Ë·st, je pojme-
nov·na jako ÑExprese (ûivota?)ì. JejÌm cÌ-
lem bylo zachycenÌ dneönÌho pohledu na
ûivot: ml·dÌ vp¯ed. Obrazy z tÈto sekce vy-
jad¯ujÌ, ûe mladÌ musÌ vynaloûit veökerÈ
˙silÌ, aby mÏli sv˝m pohledem nabÌdnout
tolik, jako sta¯Ì, kter˝m se staËÌ tv·¯it ne-
utr·lnÏ.

Celkov˝ dojem z vernis·ûe v sobÏ spo-
juje hlubok˝ myölenkov˝ z·klad v rozmani-
tÈm balenÌ r˘zn˝ch technik a p¯ekvapiv˝ch
n·pad˘, jenû byl navÌc doplnÏn o v˝born˝
klavÌrnÌ doprovod Josefa Javory. Obrazy je
(aû na v˝jimky ze soukrom˝ch sbÌrek) moû-
nÈ po skonËenÌ vernis·ûe zakoupit, vizitky
s kontakty na Veroniku BÌlkovou jsou k dis-

pozici na vr·tnici Saleska. V˝stava potrv·
do konce ¯Ìjna.

Petr MaliÚ·k

Chyst·me v ¯Ìjnu

Orato¯
POZOR, POZOR, NA VÃDOMOST SE
D¡V¡, éE...
...cesta kolem svÏta zaËÌn· v Salesku!
Ano, je tomu opravdu tak, velk· Cesta
kolem svÏta za 80 dnÌ zaËÌn· v Orato¯i.
Nev·hejte a p¯ijÔte spoleËnÏ s n·mi vyrazit
na z·bavnou, dobrodruûnou, ale i n·roËnou
a nebezpeËnou cestu kolem svÏta a n·sledo-
vat tak naöeho slavnÈho p¯edch˘dce sira
Philease Fogga. Projedeme se vlakem, lodÌ
i balonem, prob·d·me pouötÏ, pralesy i sta-
rovÏk· mÏsta, vylezeme na Eiffelovku,
spustÌme se do Grand Canyonu, pozdravÌ-
me se s Dalajl·mou a mnohem vÌc. A to vöe
za 80 dnÌ. Nev·hejte a p¯idejte se k n·m,
nem·me Ëasu nazbyt!
ZaËÌn·me prvnÌ t˝den v ¯Ìjnu!

VeSPOD
Pro vöechny mladÈ od 14 do 26 let.
Po, St, »t 17.00ñ20.00 hod.
P· 17.00ñ21.00 hod.
Jde tu p¯edevöÌm o p¯·telskÈ prost¯edÌ, po-
hodu, hru, komunikaci, pozn·nÌ a porozu-
mÏnÌ. VeSPOD je otev¯en˝ klub, kam m˘-
ûeö kdykoli v otvÌracÌ hodiny zajÌt, zahr·t si
fotb·lek, kuleËnÌk, zajÌt na fotbal, hokejbal,
na pinec, do tÏlocviËny nebo posilovny,
m˘ûeö tu posedÏt na baru, pokecat s p¯·teli
a v˘bec proûÌt p¯Ìjemn˝ veËer.

Klub rodiË˘ a dÏtÌ
»TVRTKOV¡NÕ aneb ËtvrteËnÌ tvo¯enÌ
pro maminky s pohr·nÌm pro dÏti tentokr·t
na tÈma: Hrajeme si s FILCEM.
P¯ijÔte si s n·mi vyrobit broû, Ëelenku,
n·hrdelnÌk...
Kdy? Ëtvrtek 6. 10. 9.00ñ11.00 hod.
Za kolik? 65,ñ KË.
NutnÈ p¯ihl·öenÌ p¯es systÈm salesianivali.
cz (aktivita: Hrajeme si s filcem) do 3. 10.
2011! DÏti vÌt·ny ñ prostory pro hranÌ dÏtÌ
zajiötÏny.

SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ infor-
maËnÌ okruhy
ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch
program˘ pro öirokou ve¯ejnost

Jak strava ovlivÚuje naöe zdravÌ
Doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil
éivotospr·va (p¯edevöÌm strava a pohyb) se
podÌlÌ na zdravotnÌch problÈmech z vÌce jak
50 %. Polovina lidÌ umÌr· na srdeËnÏ-cÈvnÌ
onemocnÏnÌ, Ëtvrtina na n·dorov· onemoc-
nÏnÌ, mnoho lidÌ v öedes·ti letech, p¯ÌpadnÏ

i mnohem d¯Ìve, m· nadv·hu, zv˝öen˝
krevnÌ tlak, zv˝öenou hladinu tuk˘, choles-
terolu a glukosy v krvi, p¯ÌpadnÏ trpÌ cuk-
rovkou, onemocnÏnÌm st¯ev, osteoporesou,
problÈmy s klouby, bolestmi hlavy atd. To
vöe je obvykle n·sledek dlouhodobÏ öpatnÈ
stravy. Kaûd˝ ËlovÏk m· nÏjakou ûivotnÌ fi-
lozofii a m˘ûe si volit mezi poûivaËn˝m po-
hodln˝m ûivotem, obvykle n·sledovan˝m
uveden˝m zdravotnÌmi problÈmy, nebo in-
formovanostÌ a st¯Ìdmosti v jÌdle s odmÏnou
dlouhodobÈho dobrÈho zdravÌ.
Kdy: ˙ter˝ 4. 10. v 19.00 hod.
Kde: sportovnÌ s·l

FilipÌny ñ zemÏ tisÌce ostrov˘
P. Josef Mendel ñ cestopis
Dvan·ct· nejpoËetnÏjöÌ zemÏ na svÏtÏ, kde
41 % obyvatel ûije pod ˙rovnÌ chudoby. Co
je to MANOBO a proË je nejpopul·rnÏjöÌm
dopravnÌm prost¯edkem tzv. jeepnies?
O spoleËnosti, k¯esùanstvÌ a takÈ o tom, ûe
v tÈto Ë·sti jihov˝chodnÌ Asie najdeme takÈ
ÑËeskÈ stopyì.
Kdy: ˙ter˝ 18. 10. v 19.00 hod.
Kde: klub VeSPOD

Jak vyrobit pacieta
aneb NadmÏrn· lÈka¯sk· pÈËe ökodÌ zdravÌ
MUDr. Jan HnÌzdil
m· klasickÈ medicÌnskÈ vzdÏl·nÌ, je atesto-
van˝m internistou a rehabilitaËnÌm lÈka-
¯em. P¯esto je v jist˝ch odborn˝ch kruzÌch
povaûov·n tÈmÏ¯ za vyvrhele.
Jak ËlovÏk ûije, tak takÈ st˘nÏ. Podle vÏdec-
k˝ch studiÌ se dnes s nevysvÏtliteln˝mi cho-
robami pot˝kajÌ vöechny medicÌnskÈ odbor-
nosti.
ÑTÏlo nem· jinou moûnost, neû n·s napo-
menout bolestÌ,ì ¯Ìk· MUDr. Jan HnÌzdil.
ÑPokud si jen vezmete pr·öek a informa-
ci nepochopÌte, pouze vypnete varovn˝
sign·l.ì
Kdy: ˙ter˝ 1. 11. v 19.00 hod.
Kde: sportovnÌ s·l

NovÏ otev¯en· knihovna pro ve¯ejnost
Od ¯Ìjna otevÌr·me knihovnu v Salesku:
˙ter˝ a p·tek 17.00ñ19.00 hod.
nedÏle 9.30ñ10.00 hod.
Knihovna je bezplatnÏ otev¯ena vöem z·-
jemc˘m z ¯ad ve¯ejnosti. Knihy p˘jËujeme
na jeden mÏsÌc (s moûnostÌ prodlouûenÌ).
NabÌzÌme p¯es 3700 titul˘, kterÈ zahrnujÌ
p¯edevöÌm k¯esùanskou literaturu (v˝klady
Bible, katecheze, spiritualita, teologie), pe-
dagogickou a psychologickou, literaturu
zamÏ¯ujÌcÌ se na volnoËasovÈ aktivity s dÏt-
mi a ml·deûÌ, ale takÈ beletrii, dÏtskou Ëi
dobrodruûnou literaturu. Seznam knih, stej-
nÏ jako provoznÌ informace najdete na na-
öem webu.

Školství
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Školství

äkolnÌ poradenskÈ pracoviötÏ na Zä Novo-
lÌöeÚsk· funguje jiû od roku 2005, kdy se

ökola p¯ihl·sila do projektu VIP KariÈra financo-
vanÈho MäMT a Evropsk˝mi struktur·lnÌmi
fondy. Na tento projekt v Ëervenci 2009 nav·zal
projekt ESF RäPP-VIP II (Rozvoj ökolnÌch po-
radensk˝ch pracoviöù ñ vzdÏl·v·nÌ, informace,
poradenstvÌ II). Projekt z OP VzdÏl·v·nÌ pro
konkurenceschopnost realizuje MäMT spoleËnÏ
s partnerem, kter˝m je Institut pedagogicko-psy-
chologickÈho poradenstvÌ »R (IPPP »R), tento
projekt bude ukonËen 30. 9. 2011. BÏhem dvou
let trv·nÌ tohoto druhÈho projektu se pozice äPP
v systÈmu ökoly upevnila natolik, ûe je dÏtmi,
uËiteli i rodiËi vnÌm·no jako bÏûn· a samoz¯ej-
m· souË·st prost¯edÌ ökoly a aËkoli je v souËasnÈ
dobÏ jeho financov·nÌ nejistÈ, pevnÏ douf·me,
ûe äPP bude na naöÌ ökole i nad·le fungovat beze
zmÏny. Proto bychom v·s r·di alespoÚ orientaË-
nÏ sezn·mili s bÏûnou i rozöÌ¯enou nabÌdkou
äPP pro ökolnÌ rok 2011/2012, kterou kromÏ v˝-
chovnÈ poradkynÏ a metodiËky prevence zajiö-
ùuje ökolnÌ psycholoûka.
Pro û·ky:

KromÏ individu·lnÌch jednor·zov˝ch kon-
zultacÌ mohou û·ci vyuûÌt dlouhodobÏjöÌ meto-
dickÈ Ëi terapeutickÈ vedenÌ ökolnÌ psycholoû-

O tom, ûe se naöe z·kladnÌ ökola zapojila do projektu EU ñ penÌze
ökol·m jsme v·s jiû v pr˘bÏhu tohoto kalend·¯nÌho roku informova-

li. V jeho r·mci mohly ËeskÈ z·kladnÌ ökoly vytv·¯et vlastnÌ projekty, kterÈ
by podpo¯ily jejich dalöÌ rozvoj, rozvoj dovednostÌ jejich û·k˘. KonkrÈtnÏ
fond EU ñ penÌze ökol·m poskytl finanËnÌ dotace pro rozvoj Ëten·¯skÈ, in-
formaËnÌ, finanËnÌ a jazykovÈ gramotnosti Ëesk˝ch dÏtÌ, d·le pak pro roz-
voj jejich matematickÈho myölenÌ, podpo¯il i inovativnÌ techniky p¯i v˝uce
spoleËensk˝ch a p¯ÌrodnÌch vÏd, matematiky.

ÿada Ëesk˝ch ökol se proto rozhodla tÈto l·kavÈ nabÌdky vyuûÌt a vy-
tvo¯ila projekt Ñuöit˝ì jim speci·lnÏ na mÌru. Jelikoû to byla pr·ce n·roËn·,
¯ada z nich nevypracov·vala tento projekt sama, ale na jeho vytvo¯enÌ si
najala specializovanou agenturu. Ty si vöak ze schv·lenÈho rozpoËtu pro-
jektu inkasujÌ nemalÈ Ë·stky. Proto se naöe Zä rozhodla vytvo¯it projekt
sama, bez jejich pomoci, aby vöechny zÌskanÈ finanËnÌ prost¯edky mohly
b˝t skuteËnÏ vyuûity pro rozvoj naöÌ ökoly, dovednostÌ naöich û·k˘.

CelkovÏ se n·m poda¯ilo zÌskat dotaci ve v˝öi tak¯ka dvou milion˘
korun Ëesk˝ch. DÌky tomu dojde v pr˘bÏhu tohoto ökolnÌho roku k ¯adÏ
zmÏn v nabÌdce voliteln˝ch p¯edmÏt˘, ale i v procesu v˝uky standardnÌch
p¯edmÏt˘.

Jelikoû m·me velmi kvalitnÏ vybavenÈ poËÌtaËovÈ uËebny a odbornÈ
uËebny pro v˝uku na interaktivnÌ tabuli, rozhodli jsme se na naöÌ ökole
prioritnÏ podpo¯it v˝uku cizÌch jazyk˘, konkrÈtnÏ pak v˝uku angliËtiny.
Projekt n·m totiû umoûÚuje financovat v˝uku anglickÈho jazyka rodil˝m
mluvËÌm. A tak se letos budou û·ci naöÌ ökoly p¯i v˝uce angliËtiny pravidel-
nÏ setk·vat s rodil˝m mluvËÌm a budou si tak moci prakticky rozöi¯ovat svÈ
komunikaËnÌ schopnosti, slovnÌ z·sobu, sezn·mÌ se s ûivotnÌm stylem
i zvyky v anglicky hovo¯ÌcÌch zemÌch, zvl·ötÏ pak Anglii a Austr·lii.

D·le se souË·stÌ naöÌ û·dosti stala ¯ada dalöÌch, jiû drobnÏjöÌch projek-
t˘. Jednalo se nap¯Ìklad o projekt umoûÚujÌcÌ financovat vyd·v·nÌ ökolnÌho
Ëasopisu na naöÌ ökole a zakoupit veökerou techniku s v˝robou Ëasopisu
spojenou. Proto vznikl takÈ nov˝ voliteln˝ p¯edmÏt ñ Medi·lnÌ v˝chova,
kde se û·ci budou uËit tv˘rËÌmu psanÌ a Ñnovin·¯skÈ pr·ciì, sezn·mÌ se
s principy fungov·nÌ mÈdiÌ v souËasnÈ spoleËnosti, s jejich vlivem na spo-
leËenskÈ povÏdomÌ a uvÏdomÌ si rizika novin·¯skÈ pr·ce s tÌm spojen·,
budou vedeni k respektov·nÌ z·sad novin·¯skÈ etiky a pravidel sluönÈho
chov·nÌ.

Letos se û·k˘m nabÌzÌ takÈ dalöÌ nov˝ voliteln˝ p¯edmÏt ñ P¯ÌrodovÏd-
n˝ semin· .̄ Zde si dÏti pod vedenÌm p. u. Marv·na a potÈ p. u. MaökovÈ for-

mou pracovnÌch list˘, praktick˝ch pokus˘, cviËenÌ v p¯ÌrodÏ, odbornÈho
v˝zkumu sami ovÏ¯Ì v praxi nÏkterÈ p¯ÌrodovÏdnÈ a fyzik·lnÌ z·sady, p¯Ìro-
dovÏdnÈ zkoum·nÌ se jim stane dobrodruûstvÌm, p¯i nÏmû odhalÌ ¯adu
z·sad a postup˘ vÏdeckÈ pr·ce.

Inovov·na bude takÈ v˝uka na prvnÌm stupni. PracovnÌmi listy umoû-
ÚujÌcÌmi rozvoj Ëten·¯skÈ a informaËnÌ gramotnosti dÏtÌ bude obohacena
v˝uka jak na budovÏ Pohankova, tak Holzova. Setk·vat se s nimi budou
û·Ëci p¯i v˝uce p. u. ProkeöovÈ a p. u. R·dlovÈ, ale i studentÌËci p. u. Von-
dr·ËkovÈ, Ëi p. u. NÏmeËkovÈ a PohlovÈ.

Na druhÈm stupni pak bude inovov·na v˝uka p¯edmÏtu Ëesk˝ jazyk
a literatura, kde se û·ci osm˝ch t¯Ìd pod vedenÌm p. u. TrËkovÈ zapojÌ
do projektu zamÏ¯enÈho na dÏjiny literatury, v dÏjepise jim pak novÏ vytvo-
¯enÈ pracovnÌ listy umoûnÌ zajÌmavÏjöÌ zkoum·nÌ naöÌ historie, donutÌ je
p¯em˝ölet nad jist˝mi z·konitostmi ve v˝voji lidskÈ spoleËnosti, nauËÌ se
odhalovat jejich p¯ÌËiny a d˘sledky a t¯eba jim jednou tento p¯Ìstup pom˘ûe
p¯i vlastnÌch volb·ch v jejich dalöÌm ûivotÏ.

DalöÌm p¯edmÏtem, jehoû v˝uka bude z·sadnÌm zp˘sobem inovov·na,
je Region·lnÌ v˝chova. P. u. Pol·kov· p¯ipravila po svÈ û·ky celou ¯adu no-
v˝ch v˝ukov˝ch materi·l˘, zpest¯ujÌcÌch jim v˝uku o dÏjin·ch, p¯ÌrodÏ,
spoleËensk˝ch jedineËnostech nejen mÏsta Brna, ale i jeho nejbliûöÌho
okolÌ.

O pr·ci s pracovnÌmi listy, zajÌmav˝mi texty a uk·zkami bude rozöÌ¯e-
na i v˝uka hudebnÌ v˝chovy. P.u. MaröÌkov· vytvo¯ila projekt, kter˝ bude
realizov·n p.u. Ml·dkovou a umoûnÌ dÏtem vÌce proniknout do tajemnÈho
svÏta hudby.

Nov˝ v˝ukov˝ program pak bude vyuûÌv·n i v hodin·ch matematiky
p. u. MalÌkovÈ a umoûnÌ dÏtem snadnÏjöÌ ch·p·nÌ obtÌûnÏjöÌch matematic-
k˝ch operacÌ.

FinanËnÌ dotace plynoucÌ z projektu n·m tedy umoûnÌ zatraktivnit
naöi v˝uku nov˝mi aktivitami, na kterÈ by se z bÏûnÈho rozpoËtu ökoly
bohuûel nedost·valy finanËnÌ prost¯edky. PenÌze projektu budou vyuûity
i na dalöÌ vzdÏl·v·nÌ naöich pedagogick˝ch pracovnÌk˘ a zvyöov·nÌ jejich
odbornosti. Realizaci projektu jsme zah·jili 1. z·¯Ì 2011 ñ bÏûÌ tedy od po-
Ë·tku letoönÌho ökolnÌho roku a bude trvat dva roky. Naöi û·ci se tak mo-
hou tÏöit nejen na hodiny anglickÈho jazyka vedenÈ rodil˝m mluvËÌm, ale
takÈ na novÈ volitelnÈ p¯edmÏty a kreativnÌ vyuËovacÌ pom˘cky.

Mgr. Martina TrËkov·

kou v p¯ÌpadÏ v˝ukov˝ch Ëi osobnÌch problÈm˘.
Mezi nejËastÏjöÌ zak·zky pat¯Ì zlepöenÌ vztah˘
s vrstevnÌky a zvl·d·nÌ n·roËn˝ch situacÌ v rodi-
nÏ, trÈma nebo ˙zkost. V p¯ÌpadÏ domluvy vy-
uûÌv·me k pr·ci i canisterapeutickÈho psa panÌ
psycholoûky, kter˝ se jiû stal neodmyslitelnou
souË·stÌ ökoly.

KromÏ individu·lnÌ pÈËe ökolnÌ psycholoû-
ka spolupracuje s t¯ÌdnÌmi kolektivy formou
skupinovÈ pr·ce na podpo¯e soci·lnÌch doved-
nostÌ, schopnosti tolerance, respektu, zv˝öenÌ
sebevÏdomÌ û·k˘, schopnosti zvl·dat konflikty
apod.

NemÈnÏ d˘leûitou nabÌdkou äPP je takÈ ka-
riÈrovÈ poradenstvÌ vËetnÏ testov·nÌ profesnÌ
orientace a n·sledn˝ch individu·lnÌch konzul-
tacÌ se ökolnÌ psycholoûkou a v˝chovnou porad-
kynÌ. MetodiËka prevence pro û·ky zajiöùuje
a koordinuje r˘znÈ preventivnÌ programy, tak,
aby jejich skladba byla pestr· a pro û·ky dob¯e
vyuûiteln·. D·le m· na starosti z·leûitosti t˝ka-
jÌcÌ se rizikovÈho chov·nÌ û·k˘, jejich prevence
i moûn˝ch zp˘sob˘ ¯eöenÌ.
Pro rodiËe:

äPP nabÌzÌ poradenstvÌ v p¯ÌpadÏ v˝uko-
v˝ch Ëi v˝chovn˝ch problÈm˘ vËetnÏ pomoci
s rozhodov·nÌm o n·vötÏvÏ poradny kv˘li pode-

ZŠ HOLZOVA startuje projekt EU – peníze školám

Činnost a nabídka Školního poradenského pracoviště
na ZŠ Novolíšeňská pro školní rok 2011/2012

z¯enÌ na SPU, odkladu ökolnÌ doch·zky aj. Ro-
diËe mohou äPP vyuûÌt takÈ ke konzultaci rodin-
n˝ch problÈm˘, p¯ÌpadnÏ k mediaËnÌmu sezenÌ,
pokud se jim nap .̄ neda¯Ì komunikace s jejich
dÌtÏtem (Ëasto v obdobÌ puberty). äPP se takÈ
˙ËastnÌ jedn·nÌ rodiË˘ se ökolou v pozici pro-
st¯ednÌka. NovÏ äPP nabÌzÌ seberozvojovou sku-
pinu pro dospÏlÈ, bÏhem 12 setk·nÌ budou mÌt
rodiËe moûnost zÌskat prostor pro sebe a pozn·nÌ
sv˝ch osobnostnÌch z·koutÌ, motiv˘ jedn·nÌ,
komunikaËnÌch strategiÌ apod. a to proûitkovou,
sebezkuöenostnÌ formou.
Pro pedagogy:

äPP samoz¯ejmÏ nezapomÌn· ani na peda-
gogy, kromÏ vzdÏl·vacÌch semin·¯˘, metodickÈ
podpory a poradenstvÌ ve ökolnÌch z·leûitostech
jim nabÌzÌ pravideln˝ relaxaËnÌ semin· ,̄ ve kte-
rÈm se mohou nauËit r˘znÈ relaxaËnÌ techniky
d˘leûitÈ pro osobnÌ psychohygienu. D·le pak
majÌ moûnost sdÌlet s kolegy svoje profesnÌ ot·z-
ky na tzv. Balintov˝ch skupin·ch veden˝ch
ökolnÌ psycholoûkou, ve kter˝ch mohou zÌskat
nov˝ n·hled na situaci, kter· se jim samotn˝m
neda¯Ì zvl·dnout tak, jak by sami chtÏli.

Mgr. Zdenka Odv·rkov·,
Zä NovolÌöeÚsk·
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A: ÑKatka äed·, no ta holka ze star ,̋ p¯edstav si, vona mÏla v˝stavu aû
nÏkde v Anglii!ì

B: ÑTo je ta jak tady p¯ed Ëtyrma rokama posÌlala ty panel·kov˝ koöile,
jo?ì

A: ÑMyslÌö tu, jak Fandovi nebyla p¯es pandÏro? No ta. Taky hledala
ËlovÏka, kterej bude co nejvÌc podobnej LÌöni, nebo co.ì

B: ÑNojo, ani ti nevÌm, kdo to nakonec byl... No poËkej a co teda v t˝
Anglii?ì

A: ÑPrej tam do Lond˝na do Ú·k˝ zn·m˝ galerie p¯ivezla nÏjak˝
vesniË·ky, aù se tam chovaj jako doma.ì

B: ÑTo nech·pu.ì
A: ÑTak norm·lnÏ. éensk˝ p¯ed tou galeriÌ zametaly, chlapi asi chlastili

jako dycky, dÏcka si hr·ly. A k tomu je jeötÏ jako ty AngliËani malov-
ali.ì

B: ÑTo znÌ dost uhozenÏ. To za to ty lidi asi dostali sluön˝ love, ne, ûe ze
sebe Ô·li kaöpary nÏkde v Lond˝nÏ?ì

A: ÑV˘bec netuöÌm. MÏ by spÌö zajÌmalo, proË to jako ta holka dÏl·?!ì

V podobnÈm duchu by se mohla nÈst konverzace obyvatel LÌönÏ o pos-
lednÌ a doposud moûn· nejvÏtöÌ a medi·lnÏ nejviditelnÏjöÌ akci, mÌstnÌ
umÏlkynÏ Kate¯iny äedÈ. VÌme o nÌ samoz¯ejmÏ o nÏco vÌc, neû naöe ima-
gin·rnÌ dvojka diskutujÌcÌch. T¯eba to, ûe ta zn·m· galerie v Lond˝nÏ se
jmenuje Tato Modern a Katka je prvnÌ »eökou, kterÈ bylo umoûnÏno uspo-
¯·dat v nÌ performance podobnÈho rozsahu. D·le, ûe tato akce probÏhla
bÏhem jednoho dne a to t¯etÌho z·¯Ì, a tÏmi ÑvesniË·kyì bylo osmdes·t oby-
vatel z Bed¯ichovic, kterÈ jsou od LÌönÏ vzd·lenÈ necel˝ch pÏt kilometr˘.
Bed¯ichoviËtÌ mÏli skuteËnÏ za ˙kol vykon·vat p¯ed galeriÌ, na p¯edem
urËenÈm ˙zemÌ, kterÈ kopÌrovalo hranice jejich vsi, bÏûnÈ sobotnÌ Ëinnosti.
Jenom tak nÏjak vÌce vöichni spoleËnÏ a otev¯enÏji, neû byli zvyklÌ doma.
AngliËtÌ v˝tvarnÌci rozestavÏnÌ se sv˝mi pl·tny na r˘zn˝ch pozicÌch okolo
galerie, nekreslili p¯Ìmo je, ale Bed¯ichovice podle fotek, kterÈ obdrûeli.
KolemjdoucÌm se tak neskytl dosti netradiËnÌ pohled na umÏlce, kte¯Ì
malujÌ nÏco jinÈho neû vidÌ, a skupinu lidÌ, kte¯Ì se chovajÌ ve ve¯ejnÈm
prostoru jako u sebe doma. O co tady ölo tedy zhruba vÌme. ÑProË to ta hol-
ka dÏl·?ì se vöak pt·me i my.

ZaËnÏme ˙plnÏ od zaË·tku ñ prvnÌm impulsem byla nabÌdka Tate
Modern k uspo¯·d·nÌ akce, p¯iËemû jste mÏla zcela volnÈ ruce. M˘ûete
popsat, jak˝m zp˘sobem se rodil n·pad na tento projekt? Bylo to n·hlÈ
vnuknutÌ nebo postupn· kompletace skl·daËky?

Nejprve bych r·da ¯ekla, ûe moje akce nejsou zaloûeny na n·padech. Je
to vûdy dlouhotrvajÌcÌ proces a myölenky, kterÈ k m˝m akcÌm vedou, jsou
vûdy v˝sledkem intenzivnÌ pr·ce. Tentokr·t byl hlavnÌm impulsem oka-
mûik, kdy jsem si uvÏdomila, ûe obyvatele ¯ady vesnic rozdÏluje v souËas-
nÈ dobÏ dennÌ svÏtlo. VÏtöina lidÌ se vidÌ jen r·no a veËer ñ tedy v okamûiku,
kdy cestujÌ z mÏsta Ëi do mÏsta za pracÌ. Dala jsem si tedy za ˙kol vytvo¯it
den, kdy by se obyvatelÈ jednÈ vesnice po celou dobu vidÏli, ale z·roveÚ se
nemuseli vr·tit z mÏsta.

Kde v tÈto f·zi jste se rozhodla zrovna pro obyvatele Bed¯ichovic?
P¯es Bed¯ichovice jsem vûdy jen projÌûdÏla do älapanic a nikdy jsem

tady v˘bec nikoho nevidÏla. Aù to znÌ jakkoliv ban·lnÏ, pr·vÏ tohle byl ten
z·sadnÌ moment, proË tahle obec ve v˝bÏru zvÌtÏzila.

Bed¯ichoviËtÌ si s sebou vytvo¯ili Ëesko-anglick˝ slovnÌËek, kter˝
jim mÏl usnadnit komunikaci s okolÌm. Jak tato interakce v re·lu pro-
bÌhala?

Vzhledem k tomu, ûe vöichni mÏli za ˙kol chovat se tak, jak se bÏûnÏ
na vesnici chovajÌ, bed¯ichoviËtÌ mluvili Ëesky nejen spolu, ale i se sv˝m
okolÌm. To byla i souË·st akce  ñ nap¯Ìklad Ëesky zdravit kolemjdoucÌ, nebo
se je bez studu na nÏco Ëesky zeptat. SlovnÌk mÏl pak slouûit ve chvÌli, kdy
se komunikace opravdu rozbÏhla nebo k dialogu s malÌ¯i, kte¯Ì byli souË·stÌ
performance. ⁄spÏönÈ byly i dvÏ lekce ËeskÈho jazyka, kterÈ uspo¯·daly
pro anglickÈ publikum RadomÌra Bedn·¯ov· a Martina Lehmannov·
v mÌstnÌm kostele a v zahradÏ Tate Modern. ObÏ lekce vedly profesion·lnÏ
a velmi z·bavnÏ a po celou dobu si udrûely pozornost publika. JednÌm
z vrchol˘ dne ale byla jednoznaËnÏ fiktivnÌ prohlÌdka obce, kde doch·zelo
k mnoha interakcÌm a p¯Ìmo v terÈnu mÏli n·vötÏvnÌci moûnost nauËit se
Ëesk· slovÌËka a fr·ze.

ObyvatelÈ mÏli dÏlat to co bÏûnÏ, vezmeme-li vöak v ˙vahu, ûe ta
situace nebyla ˙plnÏ bÏûn·, nechovali se ti lidÈ ponÏkud extrÈmnÏji?

Naopak mÏ hodnÏ p¯ekvapilo, jak p¯irozenÏ se s tou situacÌ vyrovnali.
Po cel˝ den jsem mÏla pocit, ûe jsem opravdu v Bed¯ichovicÌch. NÏco tako-
vÈho jsem opravdu neËekala a byl to pro mÏ jednoznaËnÏ nejsilnÏjöÌ
z·ûitek.

MÏli okolo sebe nÏjakÈ kulisy, kterÈ jim pom·haly vytv·¯et iluzi
domova? Pop¯ÌpadÏ vlastnÌ n·stroje dovezenÈ z domova?

Aby obec byla viditeln·, postavila jsem na pomyslnÈ katastr·lnÌ hran-
ice Bed¯ichovic v Lond˝nÏ osmdes·t britsk˝ch v˝tvarnÌk˘, kte¯Ì mÏli po
cel˝ den kreslit pohled na obec z r˘zn˝ch stran. P¯itom se mÏli navÌc dÌvat
p¯ed sebe a tv·¯it se, ûe malovanou vÏc skuteËnÏ vidÌ. TÌm jsem chtÏla
vytvo¯it nÏco jako z·zrak pro kolemjdoucÌ. Ti pak po cel˝ den skuteËnÏ
zmatenÏ kroutili hlavou nad tÌm, proË p¯i pohledu na banku nÏkdo kreslÌ
bÏûÌcÌ konÏ. Obrazy tak slouûily pro orientaci v obci a bylo snadnÈ si podle
nich uvÏdomit, kde zrovna stojÌte.

Co se t˝k· jednotliv˝ch ËinnostÌ, tak bych rekvizity rozdÏlila do dvou
skupin. Z·kladnÌ vÏci si mÏli obyvatelÈ p¯ivÈzt sami. Tam pat¯ilo obleËenÌ,

Z kultury

Kate¯ina äed· je v jednom kole

ProhlÌdka Bed¯ichovic zaËÌn·

V˝tvarnice kreslÌ bÏûÌcÌ konÏ namÌsto banky

„Proč to ta holka dělá?“ Aneb: Kateřina Šedá a obec Bedřichovice v Londýně.



jeû se v obci nosÌ ñ z·stÏry, holÌnky, tepl·ky, montÈrky, pracovnÌ rukavice
a p¯edmÏty, jeû se dajÌ do Lond˝na p¯evÈst ñ vÏci na sportovnÌ aktivity jako
balony, sÌtÏ a spoleËenskÈ hry, d·le ËeskÈ knihy a Ëasopisy, prakl na klep·nÌ
koberc˘, hasiËskou v˝stroj, hudebnÌ n·stroje, ryb·¯skÈ pot¯eby a jinÈ p¯ed-
mÏty vÏtöÌch rozmÏr˘ jsme se snaûili zajistit p¯Ìmo v Lond˝nÏ ñ auto
na mytÌ, ûidle a stoly, jÌzdnÌ kola, klavÌr, smet·ky, motyky , hr·bÏ, zahradnÌ
koleËka, dÏtsk· odstrkovadla, papÌrovÈ krabice na stavÏnÌ bunkru a podob-
nÏ. StejnÏ tak jsem p¯Ìmo v Lond˝nÏ zajistila s »esk˝m centrem dort pro
osmdes·t lidÌ na oslavu dvac·t˝ch narozenin Gabriely DaÚkovÈ nebo jsme
dokonce mÏli psa, kterÈho lidÈ mohli v urËitou hodinu venËit.

Z kultury
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Gabriela slavÌ narozeniny ñ v Bed¯ichovicÌch i Lond˝nÏ

Projekt jste ˙dajnÏ podnikla proto, aby se bed¯ichoviËtÌ dozvÏdÏli
nÏco novÈho sami o sobÏ, aby spolu nap¯Ìklad zaËali lÈpe tr·vit sv˘j Ëas.
Dok·ûete uû teÔ ¯Ìct, jestli tato akce p¯inese do jejich ûivota nÏco
novÈho?

Svou akcÌ jsem jim chtÏla p¯edevöÌm uk·zat jejich obec v jinÈm svÏtle.
To se bez debat poda¯ilo. Jejich vesnice v Lond˝nÏ p˘sobila daleko vÏtöÌ
a ¯ada lidÌ hledala svoje domy a snaûila se u nich dokonce vyfotit. StejnÏ
tak mÏ zajÌmal fakt, ûe se lidÈ uvidÌ p¯i Ëinnostech, u nichû se bÏûnÏ p¯es
den nevidÌ. MyslÌm si, ûe obyvatelÈ Bed¯ichovic jsou ˙ûasn· skupina lidÌ,
jeû spolu Ëas na vesnici bÏûnÏ tr·vÌ. J· jsem ale chtÏla p¯inÈst jinÈ svÏtlo,
promÏnit pohled na jejich jednotlivÈ vÏci a Ëinnosti. TeÔ je jeötÏ moc brzo
na nÏjakÈ z·vÏry. LidÈ v sobÏ majÌ jeötÏ euforii z akce, kter· se jednoznaËnÏ
vyda¯ila a to vËetnÏ poËasÌ. Zcela urËitÏ ale m˘ûu ¯Ìct, ûe se stalo nÏco, co
si budou pamatovat, coû potvrdÌ vÏtöina ˙ËastnÌk˘. Realizace v Lond˝nÏ
navÌc nebyla vrcholem mÈho snaûenÌ. M·m v pl·nu v Bed¯ichovicÌch dlou-
hodobÏ pokraËovat, neboù skupina lidÌ, kterou jsem zde naöla, m· z mÈho
pohledu velk˝ tv˘rËÌ potenci·l.

Chyst·te nÏjak˝ dalöÌ projekt, kter˝ by se pojil p¯Ìmo s LÌönÌ?
Ano, ale je to jeötÏ p¯ekvapenÌ. R·da bych vöak p¯ipomnÏla, ûe akce

LÌöeÚsk˝ profil zdaleka neskonËila a po cel˝ rok probÌhajÌ nejr˘znÏjöÌ ak-
ce s jejÌm vÌtÏzem. ObyvatelÈ LÌönÏ tak mohli jÌt v minul˝ch mÏsÌcÌch
na rockotÈku podle jeho oblÌben˝ch hit˘, po cel˝ jeden t˝den se v restaura-
ci U Libuöky stravovat podle vÌtÏze nebo vyhr·t d·rkov˝ koö v Charlie
centru sestaven˝ podle jeho oblÌben˝ch potravin. Kniha, kter· vznik· o je-
ho ûivotÏ, jejÌmû autorem je spisovatel Aleö Pal·n, se pomalu ch˝lÌ k z·vÏru
a jejÌ slavnostnÌ k¯est, spojen˝ s ohÚostrojem, chyst·m na zaË·tek p¯ÌötÌho
roku.

Lenka Mareöov· (foto Michal HladÌk)

Uk·zka z konverzaËnÌ p¯ÌruËky bed¯ichovicko-anglickÈ (1.)
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Okénko moderního umění...
Londýnská galerie Tate Modern

NavötÌvit Lond˝n a opomenout prohlÌdku galerie Tate Modern by bylo
velkou chybou. StÏny tÈto osvÌcenÈ instituce totiû zdobÌ tvorba nejv˝jimeË-
nÏjöÌch umÏlc˘ 20. a 21. stoletÌ. Galerie se nach·zÌ na jiûnÌm b¯ehu ¯eky
Temûe, kde byla pro v˝stavnÌ ˙Ëely adaptovan· nejvÏtöÌ budova nÏkdejöÌ
elektr·rny Bankside Power Station. VyuûitÌ a p¯izp˘sobenÌ industri·lnÌ
stavby pro galerijnÌ ˙Ëely m· pozitivnÌ vliv na jejÌ celkov˝ estetick˝ r·z.
Tate Modern byla otev¯ena v roce 2000 a spoleËnÏ s Muzeem modernÌho
umÏnÌ v New Yorku je od zaË·tku po pr·vu povaûovan· za v˝jimeËn˝ pro-
jekt, kter˝ se stal nejnavötÏvovanÏjöÌ galeriÌ modernÌho umÏnÌ na svÏtÏ. JejÌ
˙spÏönost z¯ejmÏ spoËÌv· v tom, ûe pod svou st¯echou shrom·ûdila vöechny
klÌËovÈ umÏlce tvo¯ÌcÌ po roce 1900. Vedle st·l˝ch expozic svÏtovÈho mod-
ernÌho umÏnÌ organizuje kr·tkodobÈ doËasnÈ v˝stavy tvorby souËasn˝ch
umÏlc˘. Najdeme zde pr·ce vynikajÌcÌch osobnostÌ svÏtovÈho form·tu,
z nichû pouze nÏkolik m· vazbu na »esko/Slovensko ñ jmenujme Andyho
Warhola Ëi Jana ävankmajera. Proto povaûuji za velmi cennou a v˝jimeË-
nou spolupr·ci lÌöeÚskÈ umÏlkynÏ Kate¯iny äedÈ s touto svÏtozn·mou
institucÌ. Mgr. Anna H˝skov·, akademick· malÌ¯ka

KC Líšeň Kotlanka nabízí poslední
volná místa v kurzech – využijte této
mimořádné nabídky:
PohybovÈ kurzy a taneËnÌ kurzy:
� CviËenÌ pro zdrav· z·da (posÌlenÌ z·dov˝ch sval˘, odblokov·nÌ p·te¯e

a celkovÈ protaûenÌ) ñ ˙ter˝ 18.00ñ19.00 hod.
� Power jÛga (odbour·v· stres, rozvÌjÌ rovnov·hu a koordinaci pohyb˘,

zamÏ¯uje se takÈ na hlubok˝ stabilizaËnÌ systÈm) ñ st¯eda 19.30ñ20.30
hod.

� Power body s hlÌd·nÌm dÏtÌ (lekce, kter· se zamÏ¯uje na spalov·nÌ tuk˘
a posilov·nÌ ochabl˝ch svalov˝ch partiÌ) ñ p·tek 10.00ñ11.00 hod.

� B¯iönÌ orient·lnÌ tanec pro dÌvky (posiluje b¯iönÌ a z·dovÈ svaly, pod-
poruje spr·vnÈ drûenÌ tÏla, doporuËen˝ vÏk od 11 do 16 let) ñ pondÏlÌ
16.30ñ17.30 hod.

� DÏtsk˝ aerobik (zlepöenÌ koordinace pohyb˘, cÌtÏnÌ hudby, zpevnÏnÌ
svalstva, posÌlenÌ z·dov˝ch sval˘, p˘sobenÌ na celkovou kondici, dopo-
ruËen˝ vÏk od 6 do 11 let) ñ st¯eda 17.00ñ17.45 hod.

� Zumba zaË·teËnÌci (z·bavnÈ spojenÌ aerobiku s latinskoamerick˝mi
prvky) ñ pondÏlÌ 19.00ñ20.00 hod.

JazykovÈ kurzy:
� Francouzötina zaË·teËnÌci ñ ˙ter˝ 17.30ñ19.00 hod.
� Francouzötina mÌrnÏ pokroËilÌ ñ st¯eda 17.30ñ19.00 hod.
� NÏmËina st¯ednÏ pokroËilÌ ñ pondÏlÌ 17.00ñ18.30 hod.
� äpanÏlötina zaË·teËnÌci ñ Ëtvrtek 17.30ñ19.00 hod.
� AngliËtina pro seniory ñ pondÏlÌ 11.00ñ12.00 hod.

V˝tvarnÈ kurzy:
� Z·klady kresby pro dospÏlÈ (technika kresby tuûkou, uhlem, paste-

lem...) ñ st¯eda 18.00ñ19.30 hod.

OstatnÌ kurzy:
� Mlad˝ moder·tor (kultivov·nÌ mluvenÈho slova, moderov·nÌ aj., dopo-

ruËen˝ vÏk od 7 do 14 let) ñ p·tek 17.30ñ19.30 hod.

VeökerÈ informace a p¯ihl·öky do kurz˘ m˘ûete zÌskat na recepci
KC LÌöeÚ, Kotlanka, Kotlanova 7, osobnÏ nebo na tel. Ë.: 544 210 182,
731 117 114, www.kclisen.cz.

Uk·zka z konverzaËnÌ p¯ÌruËky bed¯ichovicko-anglickÈ (2.)
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Výprava do minulosti
Koncem srpna se v KulturnÌm centru LÌöeÚ na Kotlance znovu,

tak jako kaûd˝ poslednÌ t˝den o pr·zdnin·ch, oz˝val dÏtsk˝ smÌch.
Konal se zde opÏt p¯ÌmÏstsk˝ t·bor, kter˝ byl tentokr·t uspo¯·d·n
na tÈma ÑV˝prava do minulostiì. Jak s·m n·zev napovÌd·, zamÏ¯ili
jsme se vÌce na cestov·nÌ a delöÌ vych·zky, jejichû souË·stÌ byla
i v˝tvarn· Ëinnost, kdy se dÏtem, inspirovan˝m tÏmito vych·zkami,
poda¯ilo vytvo¯it zajÌmavÈ v˝robky. ⁄Ëast byla opravdu vysok· ñ
t¯icet dÏtÌ ve vÏku od öesti do dvan·cti let. S dÏtmi jsme vyuûili je-
jich bohatÈ fantazie a vr·tili se pomocÌ Ñstroje Ëasuì aû do d·vn˝ch
dob. KromÏ vych·zek v kr·snÈ p¯ÌrodÏ lÌöeÚskÈho okolÌ jsme usku-
teËnili takÈ zajÌmavÈ v˝lety. Vypravili jsme se na Str·nskou sk·lu,
kde jsme tvo¯ili obydlÌ pravÏk˝ch obyvatel, kte¯Ì to vÏru, jak dÏti
zjistily, nemÏli jednoduchÈ. PravÏcÌ obyvatelÈ se museli nauËit sbÌ-
rat bobule, rozdÏlat oheÚ, vyrobit n·stroj k lovu aj. A tak si takÈ dÏti
vyzkouöely nÏkterÈ z tÏchto dovednostÌ. V bohatÈm programu ne-
chybÏla ani n·vötÏva jeskynÏ Pek·rna. DÏti se zde rozdÏlily do sku-
pin obyvatel doby kamennÈ, bronzovÈ a ûeleznÈ a soutÏûily mezi

sebou. JeskynÏ Pek·rna, kter· je jedineËnou archeologickou lokali-
tou, dÏti velmi zaujala. DozvÏdÏly se takÈ od vedoucÌch ¯adu zajÌ-
mavostÌ o archeologick˝ch v˝zkumech, kterÈ prok·zaly osÌdlenÌ
od obdobÌ paleolitu (staröÌ doba kamenn·) p¯es neolit, dobu bronzo-
vou aû po dobu haltötatskou. Zaujalo je, ûe nejzajÌmavÏjöÌ n·lezy
z jeskynÏ Pek·rna mohou vidÏt v pavilonu Anthropos MoravskÈho
zemskÈho muzea v BrnÏ. P¯ipravili jsme pro dÏti takÈ jakousi Ñt¯eö-
niËku na dortuì, a tou byl v˝let do Dinoparku ve VyökovÏ, kde n·s
uchv·tila 3D ñ prostorov· projekce. To bylo pro vöechny dÏti ˙ûas-
n˝m p¯ekvapenÌm i pouËenÌm. Protoûe n·m poËasÌ p¯·lo a cel˝ t˝-
den bylo velmi kr·snÏ, mÏly dÏti moûnost osvÏûit se i na koupaliöti.
T·bor se opÏt skvÏle vyda¯il a my se uû tÏöÌme na dalöÌ.

Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

Z kultury
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Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·,

znaËkov· a roËnÌkov·. Sudov· vÌna bÌl· a Ëerven· od 27 KË.

Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

KOSMETIKA ñ Terezia KoËÌ, Synkova 24, Brno (mate .̄ ökolka)
tramvaj Ë. 8, zast. Masarova, tel. 544 217 728, 604 912 666

epilace, depilace, trval· na ¯asy, lymfatick· mas·û obliËeje,
oöet¯enÌ p¯Ìstrojem sorisa, chemickÈ peelingy, uklidÚujÌcÌ mas·û öÌje

Bazar Zlevněnka
Vykupujeme a prodáváme věci z domácností, sklo, porcelán,

spotřebiče, nářadí – výkup pozůstalostí.

Táborská 191, Křenová 67 (po–pá 9.00–17.30 hod.)
Tel.: 603 413 311

www.rd-podoli.cz
Tel.: 544 509 431, 725 688 312, e-mail: rd-podoli@rd-podoli.cz

Nerušené bydlení uprost ed p írody v blízkosti velkom sta

V ÝH O DY
Nerušené bydlení 
uprostřed přírody

Cykloturistické trasy 
a naučné stezky

Klidná nová ulice

Oblíbená lokalita 
Mariánského údolí

10 min. autem do 
Brna návaznost D1

LÍŠE

SLATINA

ŠLAPANICE

BRNO

50

PODOLÍ

D1

Ceny domu od 3 999 900 KČ (vč. dph a pozemku)

K nastěhování od 30. 11. 2011
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Poprvé do školy – poprvé do knihovny
I letos na zaË·tku ökolnÌho roku oslovuje Knihovna Ji¯Ìho Mahena

v BrnÏ vöechny prvÚ·Ëky a jejich rodiËe akcÌ s n·zvem ÑPoprvÈ do
ökoly ñ poprvÈ do knihovnyì. SlavnostnÌ vstup dÏtÌ do prvnÌch t¯Ìd se
rozhodla spojit se slavnostnÌm vstupem do knihovny. Formou z·bav-

n˝ch po¯ad˘, divadelnÌch vystoupenÌ,
v˝tvarn˝ch dÌlen, soutÏûÌ a dalöÌch akti-
vit chce vytvo¯it pevnou vazbu zaËÌna-
jÌcÌch Ëten·¯˘ ke knih·m a ËtenÌ.

A co pro nÏ p¯ipravila v letoönÌm roce?
� V obdobÌ od 1. z·¯Ì do 9. ¯Ìjna 2011
mohou prvÚ·Ëci vyuûÌt moûnosti zare-
gistrovat se do knihovny zdarma.

� SoutÏû ÑKam chodÌ t·ta a m·ma do
pr·ce?ì urËenou pro Ëten·¯e KJM ve

Spolky a sdružení

www.pastelka.net, info@pastelka.net
n·m. Karla IV. 4, Brno ñ star· LÌöeÚ,

tel.: 725 816 804

Pastelka nabÌzÌ pro vaöe dÏti voln·
mÌsta v krouûcÌch
� P¯ÌrodovÏdn˝ krouûek (v˝uka v p¯ÌrodÏ,

okolÌ LÌönÏ) pondÏlÌ 13.00ñ15.00 hod.
� V˝tvarka pro dÏti s rodiËi i bez rodiË˘ ñ

pondÏlÌ 17.00ñ18.30 hod.
� FlÈtna pro dÏti od 5 let ñ ˙ter˝ 17.00ñ

18.00 hod.
� Keramika pro dÏti i dospÏlÈ ñ ˙ter˝ 16.00

ñ17.00 a 17.30ñ18.30 hod.
� AngliËtina pro dÏti ñ st¯eda 15.00ñ16.00

a 16.00ñ17.00 hod.

Aktualizovan˝ program a dalöÌ kurzy pro
dospÏlÈ, rodiËe s dÏtmi od 8 mÏsÌc˘ do 4 let
a nast·vajÌcÌ rodiËe najdete na www.
pastelka.net.

PoslednÌ voln· mÌsta v Pastel·Ëku ñ dopoled-
nÌm vzdÏl·vacÌm klubu pro dÏti od 2,5 do 4
let bez doprovodu rodiË˘ typu kr·tkodobÈho
p¯ÌleûitostnÈho hlÌd·nÌ. P¯ipravuje dÏti na

Pomáháme žít naplno
Nov· sluûba FILIP OsobnÌ asistence umoûÚuje lidem se zdravot-

nÌm postiûenÌm proûÌvat plnohodnotn˝ ûivot

Nepostradateln· sluûba
OsobnÌ asistence je terÈnnÌ sluûbou OblastnÌ charity Brno pro lidi

se zdravotnÌm postiûenÌm z mÏsta Brna. CÌlem je zajistit tÏmto lidem
podporu p¯i naplÚov·nÌ jejich pot¯eb v dom·cÌm nebo spoleËenskÈm
prost¯edÌ, aby mohli ûÌt bÏûn˝m zp˘sobem ûivota. Sluûba je poskytov·-
na dÏtem od sedmi let, dospÏl˝m a senior˘m do 80 let. OsobnÌ asistenti
pom·hajÌ zejmÈna p¯i zvl·d·nÌ sebeobsluhy, p¯i osobnÌ hygienÏ, p¯i za-
jiötÏnÌ stravy a ˙drûbÏ dom·cnosti. D·le doprov·zejÌ k lÈka¯i, na ˙¯ady
a dalöÌ instituce, do ökol, zamÏstn·nÌ, na kulturnÌ a volnoËasovÈ aktivi-
ty. ZajiöùujÌ takÈ podporu peËujÌcÌ rodinÏ a poskytujÌ z·kladnÌ soci·lnÌ
poradenstvÌ.

Samostatnost
Sluûba osobnÌ asistence co nejvÌce podporuje a rozvÌjÌ schopnosti

klient˘. To znamen·, ûe asistenti sice pom·hajÌ klient˘m, ale ne tak, ûe
by dÏlali vöe za nÏ. Naopak se snaûÌ vÈst je k co nejvÏtöÌ samostatnosti
a podnÏcovat je k aktivitÏ a vlastnÌmu rozhodov·nÌ o pr˘bÏhu osobnÌ
asistence.

Kontakt
Z·jemci o sluûbu OsobnÌ asistence mohou zÌskat informace na

webu www.brno.charita.cz nebo na telefonnÌm ËÌsle 736 522 882. Tam
tazatel˘m z·roveÚ zodpovÌ vöechny dotazy a poskytnou informace
o moûnostech sluûby. Jitka Mozorov·

vstup do mate¯skÈ ökoly, provoz od pondÏlÌ do
p·tku dopoledne. Moûno p¯ihl·sit dÏti na jeden
aû pÏt dnÌ.

P¯ipravujeme
� Kurz efektivnÌho rodiËovstvÌ podpo¯en˝ do-

tacÌ MPSV. Cena 450,ñ KË  za kurz! Od
3. ¯Ìjna kaûdÈ druhÈ pondÏlÌ od 19.00 hod.
V kurzu budete mÌt moûnost vyzkouöet si, ja-
k˝m zp˘sobem zvl·dat klasickÈ a st·le znovu

se opakujÌcÌ krizovÈ situace, do kter˝ch se
p¯i v˝chovÏ sv˝ch dÏtÌ dost·v·te. Lektorka
Ing. Mgr. Eliöka Vondr·Ëkov·. P¯ihl·öky
e-mailem, telefonicky nebo osobnÏ v do-
polednÌch hodin·ch.

� PodzimnÌ burzu v sobotu 15. 10. 2011,
9.00ñ15.00 hod. Prodej dÏtskÈho zboûÌ 0ñ8
let podzim/zima, boty, hraËky, tÏhoten-
skÈ... P¯Ìjem zboûÌ v p·tek p¯ed kon·nÌm
burzy, v˝dej v nedÏli. Informace a re-
gistrace prod·vajÌcÌch: burza.pastelka@
seznam.cz.

� TradiËnÌ draki·du Ñna KostelÌËkuì 12.
¯Ìjna od 16.00 hod. za poËasÌ p¯ÌznivÈho
drak˘m. P¯ijÔte!

� PodzimnÌ p¯ÌmÏstsk˝ t·bor v Mari·n-
skÈm ˙dolÌ 26. a 27. 10. pro dÏti od 6 do 9
let, od 7.00 do 16.30 hod. V cenÏ 2◊ svaËi-
na, obÏd, n·poje, pojiötÏnÌ, v˝tvarn˝ ma-
teri·l. Budeme hodnÏ v p¯ÌrodÏ, z·zemÌ
m·me v KadlecovÏ ml˝nÏ.

vÏku od 6 do 10 let. SoutÏû trv· od 1. z·¯Ì do 23. ¯Ìjna 2011. SoutÏûnÌ
listy najdete na vöech provozech KJM.

� SlavnostnÌ pasov·nÌ prvÚ·Ëk˘ na rytÌ¯e knih a Ëten·¯e knihovny na
poboËce KJM v mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, Pohankova 8 ve Ëtvrtek 6.
¯Ìjna 2011.

Projekt se kon· pod z·ötitou hejtmana JihomoravskÈho kraje
Mgr. Michala Haöka, prim·tora statut·rnÌho mÏsta Brna Romana On-
derky, MBA a za podpory mÏstsk˝ch Ë·stÌ, ve kter˝ch se kon· slavnost-
nÌ pasov·nÌ.
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ÑNemajÌ z·jem! NemajÌ z·jem! Je jim to
jedno!ì Tento pok¯ik znÌ svornÏ z obou stran
barik·dy. ÿeË je o lidech z LÌönÏ ñ obËanech
a jejich z·stupcÌch ñ tedy zastupitelÌch.
A o (spoleËnÏ vypÏstovanÈ) Ñbarik·dÏì.

PÏkn· situace, reakce na ni mohou b˝t
r˘znÈ. Nejd¯Ìve se samoz¯ejmÏ nabÌzÌ moûnost
p¯ipojit se k pok¯iku, coû vlastnÏ znamen· za-
nad·vat si, pak zmlknout, sklopit uöi a nic. Je
tu vöak i jin· moûnost vych·zejÌcÌ z p¯edpo-
kladu, ûe dotyËnÌ by si mohli rozumÏt i v dal-
öÌch vÏcech, kdyû uû majÌ ten shodn˝ bojov˝
pok¯ik.

NÏco jsem zkusila ñ vyp·trala jsem, v kte-
rÈm to ËÌsle LÌöeÚsk˝ch novin se ukr˝v· e-mai-
lov˝ seznam zastupitel˘. Napsala jsem jim.
ChtÏla jsem se dozvÏdÏt jejich n·zor na vÏc,
kterou se z jist˝ch d˘vod˘ moment·lnÏ zab˝-
v·m (o co se jedn·, zjistÌte, kdyû malinko za-
p·tr·te na port·lu vlisni.cz). P¯estoûe zp˘sob,
jak˝m jsem zastupitele oslovila, umoûÚoval
vz·jemnou rozpravu a vz·jemnÈ reakce, k ni-
Ëemu takovÈmu nedoölo a na nÏkolik m·lo p¯Ì-
spÏvk˘ jsem reagovala pouze j·.

SouËasnÏ se mnou uËinil i sv˘j krok vp¯ed
Stanislav Karafi·t, autor webovÈho port·lu
vlisni.cz. Oslovil starostu LÌönÏ a udÏlal s nÌm
rozhovor (na stejnÈ tÈma, kterÈ jsem p¯edlo-
ûila k diskusi zastupitel˘m).

DalöÌm krokem bylo p¯enesenÌ korespon-
dence (samoz¯ejmÏ se souhlasem z˙ËastnÏ-
n˝ch) z mÈho poËÌtaËe na port·l vlisni.cz.

Z dopisů čtenářů

ChtÏla bych reagovat na ÑSlovo starostyì v minulÈm ËÌsle LÌöeÚ-
sk˝ch novin (9/2011), ve kterÈm se vÏnoval ot·zce parkovacÌch st·nÌ
v LÌöni.

OceÚuji otev¯enost pana starosty k tÈmatu a r·da bych p¯idala sv˘j
pohled ËlovÏka, kter˝ sniûuje uv·dÏn˝ pr˘mÏr (kterÈmu se mi v p¯ÌpadÏ
LÌönÏ nechce vÏ¯it) dvÏ auta na jeden byt. P¯esto, ûe ¯idiËka jsem, ne-
vlastnÌm û·dn˝ automobil a parkovacÌ mÌsto pot¯ebuji na vyp˘jËenÈ
auto pomÏrnÏ v˝jimeËnÏ.

Dle mÈho n·zoru by bylo vhodnÈ p¯ed zah·jenÌm budov·nÌ no-
v˝ch st·nÌ udÏlat kvalitnÌ anal˝zu zp˘sobu vyuûÌv·nÌ st·vajÌcÌch par-
kovacÌch mÌst, vËetnÏ vyuûÌv·nÌ zpoplatnÏn˝ch hlÌdan˝ch parkoviöù
a anal˝zu skuteËnÈ nutnÈ pot¯eby parkovacÌch mÌst. ZamyölenÌ, zda
nÏkde nejsou k dispozici jiû existujÌcÌ zpevnÏnÈ plochy, kterÈ by s menöÌ-
mi n·klady (moûn· s vÏtöÌm vyjedn·vacÌm ˙silÌm) umoûnily alternativnÌ
parkovacÌ mÌsta. P¯estoûe by t¯eba byla o nÏco d·le od bydlenÌ (parko-
v·nÌ podÈl öÌ¯kovÏ p¯edimenzovan˝ch silnic jsou jedny z nich, a co t¯e-
ba p¯edimenzovan· parkoviötÏ u nÏkter˝ch supermarket˘).

NemyslÌm si, ûe na vöech mÌstech jsou moûnÈ alternativy, p¯ÌkladnÏ
ul. Josefy FaimonovÈ, asi jinÈ moûnosti neû budov·nÌ nov˝ch st·nÌ ne-
m·. Ovöem v oblasti ulice Zikova, kde se nov· parkovacÌ mÌsta nynÌ
schv·lila, by se alternativy myslÌm naöly. Z·jemci si mohou na satelitnÌ
mapÏ nebo v re·lu prohlÈdnout odstavnÈ plochy a individu·lnÌ gar·ûe
podÈl ulice Podruhova, kterÈ podle mÈho hrubÈho mÏ¯enÌ zabÌrajÌ plo-
chu cca 25 000 m2.

Zd· se mi, ûe v souËasnosti ËastÏji vÌd·m kolem dom˘ parkovat vel-
k· firemnÌ auta a nÏkde dokonce i kamiony? Je ot·zkou, kolik lidÌ (s ko-
lika a jak˝mi auty) si m˘ûe v hustÈ a vysokÈ z·stavbÏ LÌönÏ dovolit luxus
zcela zdarma parkovat v bezprost¯ednÌ blÌzkosti vchodu do svÈho domu.
Budujeme velmi drah· parkovacÌ mÌsta, aby na nich pak zdarma parko-
valy n·klaÔ·ky a obytnÈ p¯ÌvÏsy? Lidem, kte¯Ì by celkem bez vÏtöÌ ˙jmy
mohli pro dojÌûdÏnÌ do pr·ce vyuûÌvat fungujÌcÌ MHD?

Je to ot·zka pohodlnosti nebo strachu z kr·deûe, ûe chceme za kaû-
dou cenu parkovat co nejblÌûe domu? A to aû tak silnÏ, ûe auta nap¯Ì-
klad pravidelnÏ parkujÌ na chodnÌku podÈl Mate¯skÈ ökolky Pol·Ëkova

Lidé z Líšně a barikáda
Materi·lu bylo na prvnÌ pohled dost.

A pod Ël·nky se velice pozvolna zaËaly objevo-
vat koment·¯e ñ rozhovor se starostou se roz-
rostl o dalöÌ ot·zky obËan˘ i o dalöÌ odpovÏdi
B¯etislava ätefana. KromÏ toho se ozvali i za-
stupitelÈ doposud mlËÌcÌ a dokonce zaËali
na sebe vz·jemnÏ reagovat.

Stanislav Karafi·t p¯izp˘sobil sv˘j web
vzr˘stajÌcÌmu poËtu koment·¯˘ a p¯esnÏ vy-
mezil sv˘j port·l ve smyslu maxim·lnÏ otev-
¯enÈ a vst¯ÌcnÈ platformy pro n·zory kohokoli,
kdo o to bude mÌt z·jem.

NÏkterÈ p¯ÌspÏvky od obËan˘ zaËaly otevÌ-
rat dalöÌ tÈmata roky uzav¯en· a naznaËovat
moûnÈ budoucÌ rozpravy. Na port·lu vlisni.cz
se rozproudila debata mezi obËany, vedenÌm
radnice a zastupiteli...

A dost. Nem· smysl pokraËovat, protoûe
teÔ uû je to vöechno jinak:

Tento Ël·nek do LN rozepisuji 4. z·¯Ì, je
sluneËn· nedÏle. Avöak vy jej dostanete do
schr·nek zaË·tkem ¯Ìjna. Do tÈ doby se m˘ûe
zmÏnit spousta vÏcÌ, dost moûn· i ˙plnÏ vöech-
no. T¯eba: vedenÌ radnice bude diskutovat
s obËany o prob- lÈmech LÌönÏ prost¯ednictvÌm
znovuobnovenÈho mÌstnÌho rozhlasu v kaûdo-
dennÌm rannÌm vysÌl·nÌ nesoucÌm n·zev ÑKa-
fe s B¯etislavemì. Nov˝ interaktivnÌ radniËnÌ
web bude neobyËejnÏ otev¯en˝m komunikaË-
nÌm prostorem pro vöechny. PisatelÈ pomlou-
vaËn˝ch anonymnÌch dopis˘ oËerÚujÌcÌch jistÈ
mÌstnÌ organizace i politiky se zhrozÌ sv˝ch

mrzk˝ch Ëin˘, dajÌ se na pok·nÌ a vys·zejÌ t¯eö-
nov˝ sad okolo KostelÌËku. DÏlÚ·k bude slou-
ûit v souladu se sv˝m p˘vodnÌm z·mÏrem pro
podporu mÌstnÌho kulturnÌho dÏnÌ. Jedn·nÌ za-
stupitelstva se budou konat ne v s·le radnice,
ale na h¯iöti Sokola, neboù u toho bude valn·
vÏtöina obyvatel LÌönÏ a o jednotliv˝ch bodech
budou diskutovat i ökolnÌ dÏti, protoûe vöe bu-
de dlouho zve¯ejnÏno dop¯edu i s podrobn˝m
popisem, co to jako znamen·. NavÌc obyvatelÈ
LÌönÏ budou sezn·meni se Z·konem o obcÌch
a budou mu i vöichni ˙plnÏ rozumÏt, nÏkte¯Ì se
jej dokonce nauËÌ nazpamÏù a budou jej recito-
vat na mÏsteËku, odkud mezitÌm odletÌ jako ra-
keta Charlie centrum, zastavÌ se p˘l kilometru
nad LÌönÌ, povede k nÏmu sluneËnÌ lanovka,
zespodu bude vypadat jako roztomil˝ obl·Ëek
a stane se nejlepöÌ st¯edoevropskou atrakcÌ.
Na mÏsteËku se mÌsto nÏj bude vyjÌmat rybnÌk,
kter˝ tam kdysi byl.

NenÌ to tak? J· vÌm, jedno obdobÌ mezi
uz·vÏrkou a vyd·nÌm LÌöeÚsk˝ch novin to ne-
spravÌ. ProblÈmy dlouh· lÈta ignorovanÈ ne-
vy¯eöÌ bÏhem chvilky mal· skupinka lidÌ z jed-
nÈ, ani z druhÈ strany barik·dy.

Ale tak se alespoÚ podÌvejte na www.
vlisni.cz., aù vÌte, o Ëem jsem vlastnÏ psala.
A zkontrolujte, jestli Ël·nky nekomentuje po-
¯·d dokola tÏch p·r stejn˝ch lidÌ... a vyjad-
¯ovat se m˘ûete zaËÌt i vy, pokud V·s to bude
bavit. P¯eji vöem hezk˝ den!

Pavla Dombrovsk·, divadlo LÌöeÚ

takov˝m zp˘sobem, ûe se rodiË s koË·rkem kolem aut musÌ do ökolky r·-
no prodÌrat, a jeötÏ navÌc m· tento chodnÌk slouûit i senior˘m z blÌzkÈho
domu s peËovatelskou sluûbou. A to v tu dobu v okolÌ voln· mÌsta jsou.
Benevolence ke öpatnÈmu Ëi bezohlednÈmu parkov·nÌ je vysok·.

Nar˘stajÌcÌ z·stupy automobil˘ podÈl dom˘ snÌûily hodnotu
a estetiku ve¯ejnÈho prostoru, ale takÈ, a to mnÏ hodnÏ leûÌ na srdci,
z·sadnÏ omezily moûnost volnÈho a bezpeËnÈho pohybu dÏtÌ (my star-
öÌ uû jsme si nÏjak zvykli a zpravidla se n·m uû nechce ani tolik bÏhat).

Ekologicky öetrnÏjöÌ je dob¯e vyuûÌvat st·vajÌcÌho, stavÏt do v˝öky
a nezabÌrat zbyteËnÏ zelenou plochu, kter· n·m mnohde rychle mizÌ
p¯ed oËima.

Z·vÏrem si dovolÌm citovat slova pana starosty: ÑNenÌ moûnÈ beze-
zbytku a okamûitÏ vy¯eöit problÈm parkov·nÌ v naöÌ obci, ale je t¯eba
zaËÌtì. Jde o to jak? TÏöÌm se na novÈ webovÈ str·nky radnice, kterÈ
n·m snad umoûnÌ rychlejöÌ a öiröÌ diskuzi. S ˙ctou, Edita Kreml·Ëkov·

Parkovací stání
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Sport

Líšeň Open 2011
Ve dnech 27.ñ28. 8. se uskuteËnil ve fotbalovÈm are·lu SK

LÌöeÚ 5. roËnÌk futsalovÈho turnaje LÌöeÚ Open 2011, kter˝ se
konal pod z·ötitou starosty M» Brno-LÌöeÚ Mgr. B¯etislava
ätefana. V sobotu bojovalo v z·kladnÌch skupin·ch 16 brnÏn-
sk˝ch a mimobrnÏnsk˝ch muûstev o postup do nedÏlnÌch sku-
pin (12 mÌst) a n·slednÈho play-off. V napÌnav˝ch bojÌch
ve skupin·ch a v play-off, kterÈ se nesly v duchu fair-play, do-
ölo dvakr·t na rozst¯el ze znaËky pokutovÈho kopu. JednotlivÈ
z·pasy byly velmi vyrovnanÈ, i kdyû skÛre tomu ne vûdy na-
svÏdËovalo. O vyrovnanosti turnaje svÏdËÌ i koneËnÈ umÌstÏnÌ
muûstev a jejich v˝sledky bÏhem celÈho turnaje. V boji o t¯etÌ
mÌsto byli po nerozhodnÈm v˝sledku 1:1, v penaltovÈm roz-
st¯elu 2:1, öùastnÏjöÌ hr·Ëi Techniky Brno, kte¯Ì tak odËinili

Na vÌkend 10. a 11. 9. jsme p¯ijali
pozv·nÌ pana Roberta Junaka (Fuflball-
Jugendkoordinator kids / 2002er-Trainer)
a rozjeli jsme se s Ë·stÌ hr·Ë˘ staröÌ p¯Ì-
pravky SK LÌöeÚ (roËnÌku nar. 2002)
na naöi prvnÌ n·vötÏvu NÏmecka do Ë·sti
mÏsta Stuttgart ñ Feuerbach.

Po p¯Ìjezdu n·s Ëekalo velmi v¯elÈ
p¯ivÌt·nÌ a jelikoû jsme p¯ijeli ve veËer-
nÌch hodin·ch tak hned i veËe¯e.

Druh˝ den jsme sehr·li p¯·telsk·
utk·nÌ se st¯Ìdav˝mi ˙spÏchy. Nejd¯Ìve
naöe muûstvo LÌöeÚ ÑAì rozdrtilo dom·cÌ
Feuerbach ÑBì 15:0. Ve druhÈm utk·nÌ
n·m to soupe¯ vr·til a vyhr·l se sv˝m ÑAì
muûstvem nad LÌönÌ ÑBì 7:4. Jako velmi
napÌnavÈ se uk·zalo utk·nÌ obou ÑBì
muûstev. Po prvnÌm poloËase jsme pro-
hr·vali 1:3, ale dÌky fantastickÈmu druhÈ-
mu poloËasu jsme vyhr·li 5:3.

Vrcholem pak bylo fin·le, kde se
st¯etli dom·cÌ Feuerbach ÑAì proti LÌöni
ÑAì. Ve tomto dramatickÈm utk·nÌ jsme
se sice ujali vedenÌ 1:0, ale pak n·m ve
velkÈm vedru zaËaly doch·zet sÌly a sou-
pe¯ dvÏma brankami z·pas otoËil a za-
slouûenÏ vyhr·l 2:1.

Po tomto mini turnaji jsme navötÌvili
mÌstnÌ slavnosti, kde si kluci mohli vy-

por·ûku s FC Taxi v r·mci osmifin·lovÈ skupiny. I fin·lov˝ z·-
pas byl odvetou za utk·nÌ z osmifin·lovÈ skupiny a stejnÏ jako
v boji o t¯etÌ mÌsto byl ˙spÏönÏjöÌ t˝m, kter˝ v osmifin·lovÈ
skupinÏ prohr·l. Muûstvo PozdnÌ sbÏr porazilo ve fin·le
éabinskÈ Vlky 3:0.
CelkovÈ po¯adÌ:
1. PozdnÌ sbÏr, 2. éabinötÌ Vlci, 3. Technika Brno, 4. FC Taxi.

Mimo ocenÏnÌ nejlepöÌch muûstev byla rozd·na i indivi-
du·lnÌ ocenÏnÌ ñ nejlepöÌ brank·¯: Luk·ö Zrzav˝ (PozdnÌ sbÏr);
nejlepöÌ st¯elec: 6 branek ñ Ji¯Ì KoneËn˝ (éabinötÌ Vlci). PodÏ-
kov·nÌ pat¯Ì organiz·tor˘m, rozhodËÌmu panu Kulpovi a takÈ
partner˘m turnaje: M» Brno-LÌöeÚ, SK LÌöeÚ, Kr·lovopolsk·,
a.s., kte¯Ì se podÌleli na hladkÈm pr˘bÏhu celÈho turnaje.
PodrobnÈ v˝sledky a fotografie naleznete na www.sklisen.cz.

David Linger

Mladí fotbalisté SK Líšeň na návštěvě ve Stuttgartu
zkouöet mnoho atrakcÌ. Jejich öùastnÈ obli-
Ëeje hovo¯ily za vöe.

VeËer jsme spoleËnÏ s nÏmeck˝mi p¯·-
teli, se z·stupci mÏsta Brna a takÈ mÏstskÈ
Ë·sti Brno-LÌöeÚ poveËe¯eli na zahr·dce
velmi p¯ÌjemnÈ restaurace. A v nedÏli po
snÌdani n·sledoval odjezd dom˘. Ani jsme
si nestaËili uvÏdomit jak rychle to uteklo.

TÌmto bych chtÏl jmÈnem sv˝m a m˝ch

koleg˘ moc podÏkovat panu Robbymu
Junakovi a panÌ Klˆber za naprosto per-
fektnÌ organizaci a starost o n·s a za moû-
nost, ûe si naöi hr·Ëi mohli dosyta uûÌt
vöech atrakcÌ.

JeötÏ jednou dÏkuji a tÏöÌm se na dalöÌ
setk·nÌ.

Se srdeËn˝m pozdravem
Robert RojÌk, trenÈr SK LÌöeÚ r. 2002


